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Abstract 

 
The study has examined how some immigrants have managed to reestablish their professional 
careers in Sweden. Through in-depth-interviewing with six immigrant informants representing 
different genders, age and professional experience the process of successfully reestablishing a career 
within the same professional area in Sweden as in their native country is examined.  
The study looked at structural and individual possibilities and obstacles which affected the individual. 
In addition the study looked at the personal characteristics and strategies used by the informants to 
overcome and succeed in adapting and reestablishing their working life.  The study has drawn on 
human capital and social capital theory for a basic understanding of how education and skills affect. 
In addition the informants have surpassed structural barriers affecting many other immigrants. Firstly 
it is suggested that we need to look at how transitions, such as migration, affect different people. 
Secondly the theoretical concepts of self-efficacy and human agency are also proposed as important 
to understand more about the factors involved when immigrants try to reestablish themselves 
successfully in working life in a new country.  

 

Sammanfattning 

Studien har undersökt hur några invandrare har klarat av att återetablera sin professionella karriär i 
Sverige. Genom att djupintervjua sex personer från olika invandrarkategorier som representerar olika 
kön, ålder och yrkesområde undersöks processen som har lett dessa personer till att klara av att 
återetablera sig inom samma yrkesområde i Sverige som de haft i hemlandet. Studien poängterar 
strukturella och individuella möjligheter och svårigheter som har påverkat individen. Vidare tittar 
studien på personliga karaktärsdrag och strategier som användes av informanterna för att nå 
framgång i anpassning och återetablerande av arbetslivet. Studien hänvisar till både social och 
humant kapital teori för en basförståelse av hur utbildning och färdigheter påverkar. Informanterna 
har dessutom passerat strukturella barriärer som påverkar många andra invandrare. För det första 
föreslås det att vi behöver titta på hur transitioner, så som migration, påverkar olika människor. För 
det andra lägger studien fram de teoretiska koncepten ”self-efficacy’ och ’human agency’ som viktiga 
i förståelsen av faktorer som påverkar när invandrare försöker återetablera sitt arbetsliv på ett 
framgångsrikt sätt i ett nytt land.  
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Förord 

Jag skulle vilja tacka mina informanter som ställt upp för denna undersökning. De har alla 

bidragit generöst med sin tid och sina erfarenheter. Utan deras medverkan hade inte uppsatsen 

gått att skriva. De har inte bara ställt upp på intervjuerna men villigt svarat på klargörande 

frågor per sms, telefon och mail. Utan dem hade jag inte heller haft möjlighet att få djupare 

insikter i dessa frågor eller i förlängningen kunna förmedla dessa lärdomar vidare. Det har 

varit oerhört givande att intervjua mina informanter ur både ett professionellt och privat 

perspektiv. När uppsatsarbetet har varit tungt så är det mina informanters ord som har hjälpt 

mig och visat på angelägenheten i mitt arbete och inte minst satt saker och ting i dess rätta 

perspektiv. Det är min förhoppning att ni känner er väl representerade i uppsatsen. Stort tack 

till er alla! 

     Anna 

 

  



 

Innehåll 

Inledning ..................................................................................................................................... 1 

Syfte och frågeställningar ........................................................................................................... 2 

Litteraturöversikt ........................................................................................................................ 3 

Teoretiska utgångsperspektiv ..................................................................................................... 5 

Teorin om det humana kapitalet ............................................................................................. 5 

Teorin om socialt kapital ........................................................................................................ 6 

Labourmarket segmentation teorin ......................................................................................... 7 

Teorin om transitioner ............................................................................................................ 8 

Self-efficacy och human agency ............................................................................................ 9 

Metod ....................................................................................................................................... 12 

Val av metod ........................................................................................................................ 12 

Urval och undersökningsgrupp ............................................................................................ 12 

Procedur ............................................................................................................................... 13 

Bearbetning .......................................................................................................................... 13 

Min roll ................................................................................................................................. 14 

Etik och kulturella övervägande ........................................................................................... 15 

Undersökningsresultat .............................................................................................................. 15 

Informanternas bakgrund ..................................................................................................... 15 

Att börja arbeta i ett nytt land ............................................................................................... 19 

Det svenska språket .............................................................................................................. 20 

Att använda modersmålet eller andra språk i jobbet ............................................................ 22 

Personliga egenskaper och strategier; envishet, aktivitet, ödmjukhet och hårt arbete ......... 23 

Att hantera svårigheter ensam men också att få stöd ........................................................... 25 

Analys och resultat ................................................................................................................... 29 

Avslutande diskussion .............................................................................................................. 33 

Källförteckning ......................................................................................................................... 35 

 

Intervjumall ..................................................................................................................... Bilaga 1 

Brev till informanter ........................................................................................................ Bilaga 2 

 

 

 



1 

 

Inledning 

Väldigt många studier har fokuserat på invandrade personers
1
 problem och arbetslöshet på 

arbetsmarknaden. En del mer nyligen genomförda studie har haft inriktningen på hur 

diskriminerade Sveriges arbetsmarknad är (Berggren & Omarsson 2001; Helgesson 2000; 

Neergaard 2000; SOU 2005:56, 2006:59; 2006:60). Den ekonomiska integrationen av 

invandrade personer i Sverige är låg och många har svårt att hitta arbete med det de är 

utbildade för (Räthzel 2006:220; Höglund 2002:415/420). Uppmuntrande är dock att man i 

Europa blir man allt mer engagerad i frågan runt det sociala inkluderandet och exkluderandet 

av invandrade personer och den viktiga roll som integrationen i arbetslivet spelar (Wrench 

2005:53). För många invandrare finns det problem med valideringsfrågor, brist på erfarenhet i 

Sverige och språkbrister. Diskriminering existerar både i anställningsförfarandet och i 

möjligheterna att få ett bättre jobb när man väl blivit anställd. Man har även sett att problemen 

verkar vara av allvarligare art för de personer som kommer från icke-västliga länder. Den 

nyliberala politiken som allt oftare praktiseras i Europa marginaliserar ofta invandrade 

personer genom att minska på socialhjälpsprogrammen samtidigt som en uppdelad 

arbetsmarknad gör att allt fler invandrade personer fastnar i den marginaliserade 

arbetsmarknaden (Man 2004:137; SOU 2005:52 Schierup; Neergaard 2002:117, Ngo & Este 

2006:46) och inte får möjlighet att arbeta inom sitt yrkesområde.  

Inriktningen på den svenska och internationella forskningen kombinerat med min egen 

professionella erfarenhet som vägledare för invandrade personer fick mig att börja fundera på 

de som lyckas i Sverige. Kanske man skulle kunna lära sig något av dem. När jag så kom över 

en kanadensisk artikel (Ngo & Este 2006) om hur invandrade personer i Kanada lyckats med 

att återkomma till sitt professionella yrke fick jag den sista inspirationskällan och kände att 

jag ville anta utmaningen att göra en liknande undersökning i mitt examensarbete, och försöka 

få svar på några av mina funderingar. 

Samhällsvetenskaplig forskning ska tjäna både mänskliga och vetenskapliga intressen (Kvale 

och Brinkmann 2009:87) och jag menar att det är viktigt att titta på de faktorer som ligger 

bakom när invandrade personer lyckas på den svenska arbetsmarknaden. Litteratur som jag 

undersökt i ämnet har ofta fokuserat antingen på varför invandrade personer misslyckats eller 

den diskriminering de utsätts för. Jag menar att vi borde gå vidare och också titta på de 

personer som lyckats mot oddsen. Ur både det mänskliga och samhälleliga perspektivet är det 

viktigt att öka den ekonomiska integrationen av invandrade personer i Sverige. Såväl den 

enskilda personen som samhället vinner på att utbildade invandrade personer i Sverige till 

fullo får en möjlighet att utnyttja sin kapacitet i arbetslivet.  När yrkeslivets anpassningsperiod 

går bra, dvs. en invandrad person hittar ett kvalificerat jobb inom sitt yrkesområde/expertis får 

det en följdpåverkan på anpassningen också inom det personliga och sociala livet och det är 

en nyckel för att förutsäga social integration och mental må-bra känsla (Chen 2006; 

Remennick 2003). Detta i sig kan göra att hela migrationsprocessen kan ses som mer 

ändamålsenligt för den enskilda såväl som samhället.   

I den här uppsatsen har jag valt att göra en kvalitativ studie om hur några vuxna invandrade 

personer hanterat sin situation som utländskt utbildade personer som lyckats nå framgång i att 

                                                 
1
 I detta arbete vill jag välja att använda termen invandrade personer eftersom jag skriver om personer som har 

fötts i ett annat land, vandrat/flytt över gränser, kommit till Sverige och har arbets- och uppehållstillstånd här. 

Jag väljer att använda invandrad person istället för invandrare eftersom jag vill markera (jfr  SOU 2006:60:26) 

att det finns en gemensamhet i vad som hänt en person men att det inte är en inneboende egenskap eller 

permanent. Det är inte helt lätt att hitta en term som känns beskrivande, inte är för klumpig, samt inte riskerar att 

essentialisera etnicitet till en färdig och fast egenskap (se Hägersten 2004:19). Jag vill poängtera att invandrade 

personer inte är en statisk eller fast grupp, utan är rörlig och föränderlig (Ibid: 15). 
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hitta arbete inom samma kvalificerade yrkesområde i Sverige som i hemlandet. Jag vill precis 

som Ngo & Este (2006) komplettera kunskapsområdet genom att undersöka hur invandrade 

personer som lyckats med det som är så svårt för många har hanterat situationen, vilka 

svårigheter som har dykt upp och vilka resurser de använt sig av i processen. Mer specifikt 

vill jag titta på såväl individuella som strukturella möjligheter och hinder som påverkar 

processen. Genom att djupintervjua sex invandrade personer med olika bakgrund vill jag lyfta 

fram deras unika erfarenhet och strategier.  

 

Vi vägledare måste vara aktiva agenter för social förändring som främjar karriär 

utvecklingsmöjligheter för sådana grupper som nyligen invandrade personer (Chen 

2008:439). Vi måste använda våra resurser i en större omfattning för att arbeta för större 

rättvisa (Hansen 2003) och möjligheter för invandrade personer i Sverige. 

 

”Career development and career guidance for new immigrants poses a very complex 

challenge to theorists, scholars, researchers, and practitioners alike in the realm of 

vocational and career psychology.”  (Chen 2008:438) 

 

Med ovanstående citat skulle jag gärna vilja påminna om hur viktigt det är att tjänstemän, 

forskare och vägledare som arbetar med invandrade personer får både ny kunskap, nya idéer 

och tankar. Det är min förhoppning att min uppsats kan bidra i denna process genom att mina 

informanters unika erfarenhet som jag här tolkar och belyser för en större publik har en 

potential att sätta igång nya tankar…  

 

Syfte och frågeställningar 

I den här uppsatsen vill jag analysera och skapa förståelse för invandrade personers väg till 

arbete i Sverige inom samma yrkesområde som man utbildat sig för och arbetat inom i sitt 

hemland, dvs. de som lyckats med det svåra. Jag vill titta på hur enskilda personer hanterat 

individuella och strukturella möjligheter och hinder.  

Frågeställningar jag koncentrerar mig på är följande: 

 

Vilka yttre strukturella faktorer har spelat roll för framgången?  

Vilka yttre individuella faktorer har spelat roll för framgången? 

Vilka individuella strategier har man använt sig av för att underlätta det övergångsstadium 

som migrationen och återetablerandet av en karriär har presenterat?   

 

Med yttre strukturella faktorer menar jag här professionell hjälp, sociala nätverk, kontakt med 

svenskar. Med yttre individuella faktorer menar jag här bakgrund, språkkunskaper, familj och 

socialt nätverk. Med individuella strategier menar jag här hur man hanterat svårigheter som 

uppkommit inom olika områden som en följd av migrationen. Exempel på sådana svårigheter 

kan vara personliga svårigheter, diskriminering, valideringsproblem och andra nederlag. 
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Litteraturöversikt 

Det var inte helt lätt att hitta forskning inom det område jag valt och jag har fått leta inom 

olika discipliner för att hitta användbara artiklar och böcker. Trots att utbildade personers 

migrationsmönster har växt har forskningen på området varit långsam (Remennick 2003:701). 

Uppenbart är också att mycket av den forskning som finns har fokuserat på de faktorer som 

hindrar invandrade personer i det nya landet. Jag har här gjort ett urval av den litteratur jag 

hittat och som jag tycker är relevant för min studie. Jag presenterar litteraturöversikten i 

kronologisk ordning, och det blir här uppenbart att jag hittat mest användbart material från år 

2000 och framåt. 

  

Lee and Westwood (1996) skriver om de anpassningsfrågor som måste hanteras av 

invandrade professionella personer och hur studie- och yrkesvägledare kan hjälpa till. Det 

stora flertalet förlorar sin yrkesstatus - i alla fall för en tid - vid migrationen. Man kanske 

upplever diskriminering, upplever svårigheter vid validering av utbildnings och 

yrkeserfarenhet, har svårt med språket och upptäcker att man hade felaktiga förväntningar. 

Författarna menar att studie- och yrkesvägledare kan hjälpa till genom att uppmärksamma 

dessa frågor när man vägleder dessa individer. Det är vanligt att man har svårt att acceptera 

sig själv och sitt egenvärde i en övergångsperiod där man kanske inte förstår kulturella 

skillnader och där det finns nya regler och traditioner. Man kanske skäms eller blir frustrerad. 

 

Krahn, Derwing, Mulder, Wilkinson (2000) skriver om att det inte nödvändigtvis blir så att 

man kan återetablera sin karriär i ett nytt land. Många rapporter visar att det finns stora 

barriärer för att återetablera sin professionella karriär. Många invandrade personer visar en 

nedåtgående yrkesmobilitet, där man ofta visserligen kan hitta ett jobb men inte ett jobb med 

liknande kvalifikationer som man hade i hemlandet. Författarna menar att man måste sätta 

större fokus på att sammanfläta språk med jobbrelaterade aktiviteter. 

Yost och Lucas (2002) har skrivit om anpassningsfrågor för invandrade personer från f.d. 

Sovjetunionen i USA. De menar att de viktigaste svårigheterna kommer från brister i 

engelskinlärning, förlorandet av både den personliga och yrkesrelaterade statusen, 

diskriminering, brister i kunskapen om arbetsmarknaden i USA, kulturchock, hälsofrågor och 

sociala förhållanden. Man menar t.ex. att kulturchocken innebär att de invandrade personerna 

inte kan utnyttja de förmågor de annars har tillgång till för att anpassa sig och bygga ett nytt 

liv. De invandrade personerna upplever ofta en stort kulturell förändring som upplevs som 

chockerande och många är inte förberedda på att ha så många val och vad dessa val kan 

innebära. Man får en ny dubbeltydig status och man upptäcker att ens yrke kanske inte ens 

finns i USA. Forskarna visar att invandrade personer som inte använde sig av studie- och   

yrkesvägledare i någon större utsträckning hade större risk att vara arbetslösa ett år efter 

ankomst. De hänvisar också till teoretikern Super inom vägledningsområdet och menar att för 

denna grupp är det viktigt att det personliga och karriären är två delar av samma kontinuum. 

Studie- och yrkesvägledare måste innefatta både det yrkesmässiga och det personliga på ett 

holistiskt tillvägagångssätt genom att ta hänsyn till både personen och den gamla och den nya 

kulturen. Författarna vill förmedla en djupare förståelse av dessa frågor för att vägledning till 

denna grupp ska bli mer effektiv, lyhörd och holistisk. 

Remennick (2003) skriver om hur återetablerandet av en karriär i Israel har sett ut för 

invandrade ryska ingenjörer. De ryska ingenjörerna utbildades och anställdes av staten och 

hade aldrig professionell autonomi. Dessutom var de ofta under en lång tid isolerade från 

kontakt med ingenjörer i andra länder och all fortbildning var ryskbaserad så motivationen för 

att lära ett annat språk var liten, och även om en del studerat ett utländskt språk har de inte 

haft någon större möjlighet att använda det. Många upptäckte att deras kvalifikationer inte 
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fungerade utanför den ryska ekonomin. En undersökning som följde invandrarna vid tre olika 

tillfällen i tid visade att de första 3-5 åren var kritiska för att återetablera karriären. De som 

inte hade en kvalificerad position inom de första 3-5 åren i Israel lyckades i regel inte ta sig 

tillbaka till ett kvalificerat jobb inom sitt område. Undersökningen visade att ålder, kön 

(kvinnor hade svårare än män), svårighet att lära sig hebreiska, dålig engelska och 

datorkunskaper samt diskriminering var de större sakerna som påverkade i negativ riktning. 

Vidare påverkade också den finansiella bördan av en familj och levnadskostnader som gjorde 

att många tog temporära okvalificerade jobb. Dessa hindrade sedan många från att återgå till 

ett kvalificerat ingenjörsjobb, både genom att man då kom bort från den professionella miljön, 

och därmed påverkades inte bara förmågan att återkomma men även ambitionen. Författaren 

menar också det är viktigt att titta på den teoretiska förståelsen av principiella faktorer som 

påverkar professionellt återetablerande i ett nytt land. Detta eftersom exempelvis olika 

professionella yrken har olika kulturell avhängighet vilket kan göra det svårare eller lättare för 

en viss typ av utbildade människor att återetablera sig. 

Den mest användbara artikeln som jag har hittat i sammanhanget har jag nämnt redan i 

inledningen. Det är Ngo och Estes artikel från 2006. De har gjort en kvalitativ undersökning 

av vuxna invandrare i Kanada som har återetablerat sig inom sitt professionella område i 

Kanada. Ngo och Este hävdar att det finns faktorer som verkar som barriärer men också 

personliga och sociala faktorer som influerade återetablerandet för de undersökta invandrade 

personerna på Kanadas arbetsmarknad. De skriver om såväl saker som påverkar innan 

personerna invandrat och andra saker som påverkat när de anlänt till Kanada - inom det 

socialpsykologiska området, kapacitetsområdet och det finansiella området. Undersökningen 

visar på att personerna har en rad strategier för att klara av att återetablera sin karriär. 

Riksrevisionen (2011) har nyligen gett ut en rapport som utvärderar insatser för akademiker 

med utländsk utbildning i Sverige. Man har gjort det med utgångspunkt i att många 

akademiker med utbildning från andra länder antingen är arbetslösa eller överkvalificerade för 

de anställningar de har. Man menar att det nuvarande komplexa systemet som involverar ett 

antal myndigheter kan göras mer ändamålsenligt och effektivt. Det finns även indikationer på 

effektivitetsproblem med bland annat undervisningen i svenska. Vägen till etablering på 

arbetsmarknaden för utländska akademiker är inte tillräckligt känd hos målgruppen och 

personer får ibland vänta orimliga tider för att få sina utländska utbildningar bedömda. Man 

menar också att väntetider som bara förkortas marginellt kan ge betydande ekonomiska 

vinster och att det behövs insatser för bättre kunskaper i svenska. Det finns även ett problem 

med att regeringen inte använder alla de anslagna medlen för att anordna kompletterande 

högskoleutbildningar – dessutom visar granskningen att det är troligt att för de lärosäten som 

bedriver sådan undervisning täcks inte kostnaden för att bedriva utbildningen av de statliga 

ersättningarna. Man påpekar att Högskoleverket inte heller har gjort någon uppföljning av de 

utlåtande som de skriver får för betydelse på arbetsmarknaden och för den enskilda personen 

(2011:36). Man menar också att komplexiteten på området är speciellt stor på hälso- och 

sjukvårdsområdet och för personer som är utbildade utanför EU-området (dvs. tredjeland). 

 

Koert, Borgen och Amundsons (2011) nyskrivna artikel som jag fick tag på i ett sent skede av 

den här studien behandlar vilka strategier som hjälpt respektive hindrat kvinnor som invandrat 

att hantera förändringen i yrkeslivet i det nya landet. Forskning visar på det faktum att 

övergångsstadium får vissa personer att lyckas och utvecklas genom att de planerar, är 

realistiska och att de förutser utmaningar – samtidigt som samma utmaningar får andra att 

känna sig maktlösa och känslomässigt instabila. Man påpekar att forskning på området som 

jag behandlar i den här uppsatsen – invandrade personer som framgångsrikt svarar på det 

övergångsstadium som migrationssammanhanget representerar - är liten. Man menar att det 
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verkar som om invandrade personer som är framgångsrika i detta sammanhang uppvisar en 

förmåga att komma igen. De har en kapacitet att uthärda svåra situationer och har möjlighet 

till social support och andraspråksträning. Deltagarna i studien såg sig själva som att de 

hanterade övergången bra trots att det var utmanande med förändring i både den personliga 

sfären och arbetssfären samtidigt. 

 

Teoretiska utgångsperspektiv 

I detta kapitel har jag som ambition att länka teori med metod så att dessa kan samspela med 

varandra på ett lämpligt sätt. Min ståndpunkt är att man inte kan presentera forskning 

avlägsnat från de faktiska upplevelserna som människor i en kvalitativ undersökning ger 

uttryck för. Det är att inte bara att påtvinga begrepp på den kunskap man samlar in utan 

begreppen ska på något sätt fås att samarbeta med den nya kunskapen man presenterar (se 

Hägerström 2004:30). Min undersökning är kvalitativ och ämnet komplext – därför ser jag 

också nödvändigheten av att presentera flera teorier för att nyansera förståelsen av mitt 

ämnesområde. 

 

Teorin om det humana kapitalet 
Eftersom jag undersöker en grupp invandrade personer som har lyckats att återuppta sin 

karriär från hemlandet i Sverige, just det som många invandrade personer misslyckas med, 

tycker jag att det är intressant att titta på teorin om humant kapital. Denna teori ger uttryck för 

att ju mer utbildning och erfarenhet man har ju lättare är det också att få de mest eftertraktade 

jobben (Becker 1975, Ngo & Este 2006: 45). Vissa länder, som t.ex. Kanada, väljer speciellt 

ut invandrare som har stort humankapital (Li & Li 2008), och även om man inte gör så i 

Sverige kan man förutsätta att det humana kapitalet man tar med sig till ett nytt land kommer 

att spela roll.  

 

Det humana kapitalet uttrycks av utbildning, arbetserfarenhet och fortbildning och influeras 

av familjens inflytande på barnens kunskap, värderingar och vanor (Li 2001:105, Becker 

1975:17-21). Gäller detta verkligen i alla sammanhang? Den ensidiga fokuseringen på just 

utbildning och erfarenhet gör att andra faktorer inte tas in i beräkningen och teorin kanske 

brister om man applicerar den på vuxna personer som invandrar till ett annat land. 

Korrelationen mellan utbildning och position på arbetsmarknaden för invandrade personer är 

ofta svag jämfört med inhemska grupper (Bauder 2003: 706). 

 

När man kommer till ett nytt land är det inte säkert att den utbildning och den 

arbetslivserfarenhet man har kommer att vara lika högt värderad som i ens hemland. 

Valideringen som de flesta gör av sin utbildning visar ofta att det inte är så enkelt att få ett 

erkännande för sin utländska utbildning och ofta inträffar en dekvalificeringsprocess (SOU 

2006:23; Li 2008) som leder till frustration och att tidigare utbildning och arbetserfarenhet 

nästan utraderas (Chen 2008:429). Man kan se dessa problem som ett systematiskt sätt för 

arbetsmarknaden att utesluta vissa personer (Bauder 2003:702). Ett icke-erkännande eller ett 

oklart erkännande av utländsk utbildning i kombination med att den arbetslivserfarenhet man 

har inte blir lika högt värderad som i hemlandet medför en nerskrivning av det kapital en 

invandrad person medför till ett nytt land (Bauder 2003:708). 

 

Dessutom är det så att när man som invandrad person har höga kvalifikationer men dåligt 

språk kan detta ofta ge ett intryck av inkompetens (Yost & Lucas 2002:158). Men vuxna 

invandrade personer har nästan alltid en brytning och vissa brister i språket, (Lee & 

Westwood 1996:36) eller i flytet (Chen 2008:424). Detta kan i sin tur göra att 
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arbetsmarknaden snabbt bedömer vilket ursprung man har (Balibar and Wallerstein 1997:140) 

och väljer någon annan att anställa. Det är också lätt att skylla på språket när det egentligen 

handlar om något annat (Rätzel 2006:226, Bjärvall 1999:129) och många inser inte vilken 

komplicerad process det är att tillägna sig ett nytt språk som vuxen (Åslund & Rooth 

2006:65).  

 

Trots språksvårigheter och dekvalificering av tidigare utbildning och arbetslivserfarenhet så 

tycks human kapital teorin för informanterna i studien som redovisas i denna uppsats ha en 

giltighet som inte tycks gälla för alla invandrade personer. 

 

 

Teorin om socialt kapital 
Relationen mellan teorin om humant kapital och socialt kapital är ur en teoretisk utgångspunkt 

viktigt. Tanken om att varje människa också har ett social kapital baserar sig på idén att varje 

individ har ett kapital som bara kan fångas genom sociala relationer (Lin 2001:19), resurser 

som finns tillgängliga genom direkta eller indirekta länkar (ibid:56). Lin skriver om tre 

kritiska komponenter i analysen av socialt kapital: resurserna i sig, möjligheterna som finns 

genom det sociala kapitalet och vilken handling människan väljer (ibid:41). 

Givetvis kan det humana kapitalet framkalla socialt kapital, och möjliga interaktioner kan 

uppstå mellan dessa olika typer av kapital (Lin 2001:97). Tanken om att människor har ett 

socialt kapital som påverkar i olika form och kontext har uppenbarat sig som en framträdande 

form av betydelsekapital. Lin menar att detta kapital har en förmåga att framkalla både 

svårigheter och möjligheter, såväl som handling och val för enskilda människor (ibid:3).  

Teorin om socialt kapital har fyra kännetecken. Komponenterna i teorin relaterar naturligt till 

varandra. Teorin förutsätter en hierarkisk struktur. Den innefattar också personliga handlingar 

så att man måste analysera på mikronivå. Teorins utveckling har baserats på en integrering 

mellan teori och empirisk analys. Dessa kännetecken menar Lin placerar teorin i en unik 

position för att ta itu med gapet mellan mikro-makro analys (Lin 2001:76f). Om 

förutsättningen är att det finns vissa minimala nivåer av humant och socialt kapital så är det 

det sociala kapitalet som spelar störst roll för att en person ska nå högre status (ibid:98).  

Lin menar i teorin att interaktioner mellan personer som är homogena (homophilous) i status 

är vanligare och mer normativt än motsatsen. Interaktioner mellan personer som är heterogena 

(hetrophilous), dvs. personer som uppvisar en differentiering mellan sig i status är ovanligare 

(Lin 2001:47). När heterogena interaktioner uppstår måste båda parter anstränga sig mer, och 

antagligen också ‟betala‟ mer eftersom man saknar gemensamma grundtankar och inte är på 

samma nivå när det gäller tillgång till resurser (ibid:47-50). För att denna typ av interaktion 

ska uppstå krävs av nödvändighet en större grad av personlig agency (se nästa kapitel för en 

närmare beskrivning av begreppet agency) för att förbigå den mer vanliga normativa 

interaktionen (ibid:51).  

Lin menar att handling är viktig och ska ges en jämbördig signifikans till strukturen man 

verkar inom. Trots detta ska man inte förbise omfattningen av resursernas tillgänglighet och 

den sociala struktur som aktörerna befinner sig inom. Det är helt enkelt svårt att avgöra 

skillnaden mellan vad i handling och vad i den sociala strukturen som gör att en enskild 

person får mer tillgång till socialt kapital (Lin 2001: 53). Individuella handlingar är alltså både 

möjliga och meningsfulla trots strukturella hinder (Lin 2001:179). Vi ska i det här teoretiska 

avsnittet ha anledning att återkomma till individuella handlingar men vänder oss nu först mot 

de strukturella hinder som kan uppstå för invandrade personer på arbetsmarknaden i det nya 

landet. 
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Labourmarket segmentation teorin 
Bristerna som uppstår när man försöker applicera teorin om det humana och sociala kapitalet 

på invandrade personer leder mig också till att titta på labourmarketsegmentation teorin. De 

barriärer som uppstår när invandrade personer försöker uppnå en tillfredsställande anställning 

kan bäst förstås genom denna teori. Det finns olika versioner av teorin som är historiska, 

hänvisar till dubbel-ekonomier, kärnan-periferin inom olika sektorer, etniska enklaver och 

intern arbetsmarknad. Jag ska inte här gå in djupare på någon speciell version av teorin men 

poängterar istället det som är utmärkande för alla dessa teorier.  

 

Det utmärkande draget för teorin är att den menar att på en arbetsmarknad finns det alltid 

varierande strukturella och institutionella faktorer som påverkar. Eftersom dessa faktorer 

påverkar blir det ett faktum att en del arbetsmarknadsdeltagare befinner sig i ett systematiskt 

underläge i sitt sökande efter en tillfredsställande anställning (Krahn et al 2000:61). Denna 

teori förklarar således stratifieringen av arbetsmarknaden genom att hänvisa till klass, kön och 

etnicitet (Ngo & Este 2006:29) och studier pekar också på att invandrade personer ofta blir 

begränsade till den sekundära
2
 arbetsmarknaden (Ibid:46, Neergaard 2002:117). 

 

Klart är att diskriminering existerar i Sverige (SOU 2006:59:28) och det behövs fler 

undersökningar av diskrimineringens roll, hur den påverkar inträde och återinträde på såväl 

primär som sekundär arbetsmarknad (Höglund 1999/2002). Personer som kan uppfattas som 

”synlig minoritetsgrupp” kan vara speciellt utsatta för diskriminering (Reitz 2009:698) och de 

invandrade personerna som uppfattas som mest olika i Sverige, t.ex. svarta från olika delar av 

Afrika och muslimer (Höglund 2002:413) är också de som har svårast att få fäste på 

arbetsmarknaden – även när de har en längre tids vistelse i Sverige (Schröder 2000:43; SOU 

2005:265; Mattson & Lindberg 2000:55). Det kan också vara så att effekten på 

arbetsmarknaden lätt kan bli kumulativ om man är född utomlands, har vissa språkproblem 

och dessutom tillhör en synlig minoritetsgrupp (Man 2004:141).  

 

I den här uppsatsen måste man vara medveten om labourmarket segmentation teorin eftersom 

många invandrade personer först hamnar i den sekundära arbetsmarknaden (SOU 2005:10f, 

52) och därför att diskriminering och synlig etnicitet är något som många invandrade personer 

måste förhålla sig till. En av huvuduppgifterna i undersökningen är just att se hur mina 

informanter har lyckats med att nå den primära arbetsmarknaden, trots att man kan förutsätta 

en stratifiering av svensk arbetsmarknad utifrån den forskning som gjorts. En intressant fråga 

är t.ex. om de alla har tagit vägen genom den sekundära arbetsmarknaden.  

Så också labourmarket segmentation teorin tycks spela en roll för invandrade personer men 

bara en del bemästrar de strukturella hindren och förflyttar sig uppåt eller direkt till den 

primära arbetsmarknaden. Ngo och Este (2006) menar att de som lyckats etablera sig på den 

primära kanadensiska arbetsmarknaden använt sig av strategier för att bemästra de strukturella 

hinder som uppdelningen i primär och sekundär arbetsmarknad kan innebära. De menar också 

att man kan vidta åtgärder som gör att man kan förflytta sig från sekundär till primär 

arbetsmarknad (2006:46). Personliga strategier och resurser kan spela stor roll i ett 

övergångsstadium så som migration, så jag ska därför fortsätta att utveckla det teoretiska 

resonemanget att inkludera teorin om transitioner.  

 

                                                 
2
 Den sekundära arbetsmarknaden är den del av arbetsmarknaden som har en stor andel icke-fast anställda, ofta 

timanställda. Här har man ofta sämre betalt, svårighet att jobba heltid och få möjligheter till planerad ledighet, 

fortbildning och avancemang. Den primära arbetsmarknaden är den som har flest andel fast anställda. Här har 

man bäst betalt, möjlighet till ledighet, avancemang och fortbildning. 
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Teorin om transitioner  
Varje enskild person hanterar den stressfulla transition, eller övergång, som migration 

potentiellt kan vara på olika sätt. Försök att återetablera en yrkeskarriär i ett nytt land är också 

en potentiellt stressande situation som man hanterar olika. Forskning visar att kulturella och 

individuella faktorer formar vad en person ser som stressande. Vilka strategier som anses 

acceptabla att hantera stressen med och vilka resurser som anses lämpliga att vända sig till för 

att få assistans är också kopplat till kultur och individ (Yakushoko 2010:270). I 

sammanhanget av den här uppsatsen tycker jag att det är viktigt att undersöka de varierande 

och ämnesöverskridande teoribildningar som visar på motståndskraft, framgång, och hälsa i 

stressande situationer där många personer försvagas. Vad jag försöker göra i den här studien 

är ju just att titta på hur några personer har lyckats i ett sammanhang som för andra blivit 

förlamande. Mina informanter har inte bara anpassat sig utan också haft framgång i processen 

(se Bonanno 2004).  

Schlossbergs (Goodman, Schlossberg & Anderson 2006) transitionsmodell används ibland 

som ett verktyg för vägledare och klienter att förstå förvirringen som ofta omgärdar olika 

övergångar. En transition är en viktig händelse i en individs liv som skapar upplösning av ens 

vanliga roller. Händelsen kräver att individen på något sätt hanterar förändringen som kan 

likna en kris situation (2006:23). Författarna till boken och Schlossberg som har skapat teorin 

menar alla att teorier om transitioner och hur människor hanterar de kan vara det mest 

användbara redskapet för att förstå vuxna människor som hanterar förändring (2006:4). I den 

här uppsatsen är det just vuxna människor som hanterar en stor förändring som ligger i fokus. 

Teorin är bred i sitt synsätt och inkluderar kontext, utveckling, livets olika stadier och 

meningsfullhet (2006:29). Samtidigt som teorin kan sägas inkludera föränderlighet visar den 

på en struktur för den enskilda och vägledaren att jobba genom (Goodman et al 2006:31).  

 

Man börjar med att identifiera övergången och förändringen den medför. Är övergången 

förutsedd, oförutsedd eller en icke-händelse? Det visar vilken typ av övergång men talar om. 

När man identifierat förändringen är det också mycket viktigt att specificera på vilket sätt och 

hur mycket övergången kan förändra klientens liv. Detta talar om vilken kontext man kan 

förstå övergången i och vilket inflytande den kan få. Slutligen är det viktigt att klargöra var i 

processen personen är; är man på väg in i en övergång, är man mitt i den eller är man på väg 

ut ur den (Goodman et al 2006:32)?  

 

Det finns tre viktiga grundbultar i Schlossbergs teori om transitioner som gör att man kan 

kontrollera hur påfrestande övergången är för individen. Den första är att en övergång är en 

tillräckligt viktig händelse som förändrar en individs roller, förhållanden, rutiner och 

antagande (Niles & Bowlsbey 2002: 365). Ju större övergången är, ju större potentiell 

inverkan och ju längre tid kan det ta att ta sig igenom övergången och fortsätta med livet 

(Guichard & Lenz 2005:22).  Det andra påståendet är att övergångar tar tid och människors 

reaktioner gentemot dem förändras medan själva transitionen pågår. Det tredje påståendet är 

att människor hanterar övergångar olika (Goodman, Schlossberg & Anderson 2006:40; 

Guichard & Lenz 2005:22). För såväl mina informanter som många andra innebär migration 

och att återetablera en karriär i ett nytt land en omvälvande transition. Hur kan man då veta 

hur en individ hanterar en potentiellt stor övergång som migration och återetablerandet av en 

karriär i ett nytt land? 

  

När man ska hantera en förändring involveras individen, miljön och komplexa relationer 

mellan dessa (2006:35). Schlossberg har identifierat de fyra S:en som både potentiella 

resurser och brister som en klient och vägledare bör titta på.  
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 Den första punkten är situationen som människan befinner sig i. Hur mycket kontroll 

känner klienten att han/hon har? Hur mycket tid har klienten haft att hantera 

transitionen? Hur ser klienten på transitionen? Är den permanent? Är den osäker? 

 Den andra punkten är det egna jaget (self) och dess resurser med mål, intresse och 

färdigheter. Hur har klienten hanterat tidigare transitioner? Vilka känslomässiga och 

själsliga styrkor förfogar individen över? Känner personen self-efficacy? Hur är det 

med personens återhämtningsförmåga? 

 Den tredje punkten är vilken sorts support en individ har i situationen. Hur är det med 

familj och vänner och materiella resurser? 

 Den fjärde punkten är vilka strategier som en individ använder sig av. Hur förändrar 

man situationen? Hur hanterar man betydelsen av problemet? Hur hanterar man stress? 

Och hur man kan utveckla dessa strategier? 

(Goodman, Schlossberg & Anderson 2006:55-86; Guichard & Lenz 2005:22; Niles & 

Bowlesbey 2002:365). 

 

Forskare menar att man kan vinna mycket genom att använda sig av Schlossbergs guide som 

en informell utvärderings teknik för att identifiera en klients strategier, styrkor, svårigheter 

och hanteringsmekanismer av transitionsperioden (Niles & Bowlsbey 2002:365). Schlossberg 

et al (2006) menar också att teorin delvis kan förklara varför personer reagerar olika på 

samma transition och varför samma person reagerar olika vid olika tidpunkter. Helt enkelt 

därför att balansen mellan resurser och brister har förändrats (Goodman, Schlossberg & 

Anderson 2006:57). Om en människa känner att hon kan hantera en transition framgångsrikt 

beror det ofta på hur den människan ser på tillgången till olika möjligheter (2006:58). En 

transition är en slags statusförändring som kräver inlärning. Man behöver bli kompetent i ett 

nytt område för att nå framgång (2006:61). Ofta är det viktigare vilka hanteringsmekanismer 

en person har och hur personen ser på situationen än situationen i sig själv. Det är också 

viktigt att komma ihåg att personer som kan hantera transitioner effektivt använder sig av 

flera metoder och är flexibla i sitt sätt att använda dem (Goodman, Schlossberg & Anderson 

2006:81). Detta resonemang leder oss in på de sista teoretiska begreppen och de personliga 

hanteringsmekanismer som jag anser vara viktiga i sammanhanget av denna uppsats. 

 

Self-efficacy och human agency 
Begreppen self-efficacy och human agency är inte begrepp som bildar en egen teori. Men 

dessa begrepp har jag ändå valt ut att inkludera som teoretiska utgångspunkter i min studie. 

De ingår t.ex. i modellen ovan om transitioner men det har skrivits mycket om de på senare 

tid i artiklar som jag tycker passar väl in på mina undersökningsresultat. 

 

Bandura (2001) menar att man under en lång tid varit mer intresserad av teorier om 

misslyckande än teorier om framgång. Eftersom jag tittar just på framgång istället för 

misslyckande blev Banduras tankar genast intressanta. Jag menar precis som Bandura att det 

borde finns faktorer som möjliggör för människor att använda sina förmågor för att återfå 

kontrollen över sina liv men Bandura menar också att dessa faktorer ofta gått spårlöst förbi i 

forskningen (2001:18). I den här studien försöker jag lyfta fram dessa faktorer eftersom jag 

tror att de tillsammans med en kombination av andra faktorer (se till exempel de andra 

teorierna jag presenterar) spelar roll. När jag senare presenterar mina undersökningsresultat 

hoppas jag att det för läsaren ska bli ännu tydligare varför jag menar att dessa faktorer är 

viktiga att titta på. 
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Carver (1998) är också inne på att det är en viktig fråga varför en del utvecklas då andra blir 

förlamade av samma erfarenhet. Han menar att vissa personer inte bara snabbt fungerar som 

tidigare utan de också fungerar bättre än innan en viss erfarenhet (1998:247). Det är någonting 

i en persons erfarenhet av motgångar och dess efterverkningar som kan ta en människa till en 

högre funktionsnivå (Carver 1998:250). En individ kan skydda sig från det som uppfattas som 

en hård verklighet och minska den negativa påverkan. Detta behöver dock inte leda till 

framgång på alla områden. Men en individ kan inte bara skydda sig genom att använda sina 

personliga resurser, utan också möjliggöra en generell framgångsrik utveckling i livet om man 

använder sina resurser på annat sätt (Bandura 2001:18). Människor genomgår inte bara 

händelser, de skapar miljöer för sig själva, de gör saker för att hantera stress och de utvecklar 

sätt att hantera hotande miljöer så att de blir gynnsamma (ibid.). Den här studien fokuserar på 

människor som i en tuff transitionsperiod har möjliggjort en framgångsrik utveckling på både 

det personliga och professionella planet i Sverige, deras nya land.  

 

Self-efficacy är ett koncept som Bandura presenterar mest ingående. Self-efficacy är tilltron 

på att vad man gör påverkar ens eget liv och att det man gör också påverkar den miljö man 

befinner sig i (Goodman, Schlossberg & Anderson 2006:104). När en människa tror på att 

man kan uppnå inflytande genom sina handlingar är det också lättare att hålla ut när 

svårigheterna kommer (Bandura 2002:270f). Bandura menar att få saker är mer centrala och 

genomgående än den tilltron man som människa har till sin self-efficacy. Hur en enskild 

person tänker runt detta koncept påverkar kognitivt, motivationsmässigt, beslutsfattande och 

känslomässigt. Det påverkar hur och om en person tänker i självförstärkande eller 

självförsvagande termer. Forskning visar att den enskilda personens self-efficacy tankar har 

en signifikant påverkan på hur en människa fungerar (Bandura 2002:270f). Personer som till 

exempel tror att det de gör påverkar blir också mer motiverade att sätta mål och arbeta för 

dessa mål, än personer som inte tror att det de gör kan påverka (Bandura 2006:192f). Vidare 

är det så att om man verkligen tror på att man kan hantera det som uppkommer i en 

transitionsperiod så har man en stark tilltro till sin egen self-efficacy (Goodman, Schlossberg 

& Anderson 2006:160).  

 

Tron på sina egna self-efficacy funktioner har ett generellt funktionellt värde men hur de 

utvecklas och struktureras, hur de används och vilket ändamål de har, varierar mellan 

kulturer. Oavsett om en kultur är individuellt eller kollektivt orienterad är tron om den 

personliga self-efficacyn viktig eftersom det hjälper en person att göra sitt bästa. Tankarna om 

self-efficacy fungerar på ett komplext, multidimensionellt sätt och Bandura menar att det 

finns en generaliserbarhet över kulturer (Bandura 2002: 273). Bandura menar att när man 

bygger upp ett nytt liv i ett nytt land konfronteras man med oräkneliga stressfaktorer, speciellt 

när migrationen omfattar stora förändringar i livsstilsmönster (jfr Schlossberg 2006). En tilltro 

till den egna self-efficacy förmågan leder till en framgångsrik anpassning efter migration 

(Bandura 2002:284). De invandrade personer som är trygga i sina sätt att hantera situationen 

känner sig utmanade och inte hotade av det nya livet (Jerusalem & Mittag 1995 i Bandura 

2002). Det är också så att när migration blir allt vanligare finns det en växande 

dubbelkulturell kapacitet som tillåter den enskilda att navigera i mer än en kultur och denna 

växer i betydelse (Bandura 2001:16; Stead 2004:393). Man kanske skulle kunna säga att 

dubbelkulturell efficacy är en del av det humana och sociala kapitalet som en människa kan 

utveckla vid en migrationsprocess. 

 

Human agency (ungefärligen mänsklig påverkan) har blivit ett viktigt koncept i yrkes- och 

karriärpsykologi som sammanfaller med det utökade inflytande av konstruktivistisk 
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vägledning (Niles & Harris-Bowlsbey 2002; Peavy 1998). Human agency konceptet 

inkluderar self-efficacy konceptet, men är mer än så. Om self-efficacy är tron på att det man 

gör påverkar, är konceptet human agency det som innefattar själva handlingarna. Human 

agency är också kopplat till aspekter som att vara proaktiv, och ha initiativförmåga, 

bestämdhet och uthållighet (Betz och Hackett i Chen 2006:132). Forskningsresultat pekar på 

att det finns personlighetsdrag som t.ex. uthållighet som hjälper personer att hantera extrem 

stress. Detta personlighetsdrag består bland annat av tron på att man kan lära och utvecklas 

från både positiva och negativa livserfarenheter (Bonnano 2004:25). 

 

Human agency har ett bredare perspektiv som poängterar integrationen av self-efficacy med 

en kombination av kontextuella faktorer. Om man sätter konceptet i en karriärutvecklings 

kontext måste en persons tro på sin self-efficacy samspela med visioner, motivation, 

självmedvetenhet, personlig mening och livsmål (Chen 2006:132). Human agency är 

sammanflätad med mänskliga intentioner och aktivitet (ibid.). Ett agerande visar också upp en 

process som är tänkt leda den enskilda människan eller gruppen till positiv förändring fast att 

hinder och svårigheter ofta uppstår i processen (Chen 2006:136). Nedbrytande händelser 

innebär för vissa människor att de utvecklar nya förmågor i processen. När personer utvecklar 

nya förmågor blir de ofta mer benägna att hantera en oförutsägbar värld på ett bra sätt. Det i 

sig betyder att man ofta får en självsäkerhet inför framtiden (Carver 1998: 251f). Carver 

menar att omvälvande händelser kan skapa en kontext för stor personlig tranformation 

(ibid:253).  

 

Personer som på ett bra sätt kan behärska ogynnsamma omständigheter använder sig ofta av 

instrumentella aktiviteter, d.v.s. en del av sin human agency. Personer som däremot har svårt 

att hantera ogynnsamma omständigheter börjar istället använda sig av ett undvikande 

beteende och verklighetsflykt. De som har självsäkerheten och kontrollen klättrar framåt och 

uppåt, medan de som har eller får tillräckligt med tvivel får utstå upprepad tillbakagång 

(Carver 1998:256). Carver menar också att den här tendensen förstoras när det är en viktig 

händelse (ibid:256f) och migration kan definitivt räknas som en viktig händelse. Carver menar 

att det som är skillnaden mellan framgång och misslyckande ofta verkar ligga i om personen 

förblir engagerad i kampen att nå framgång, d.v.s. om man lyckas behålla sin 

uthållighet(ibid:260f). 

 

När en person använder sig av sin human agency så är det för att utöva en bestämd påverkan 

på hur man själv fungerar i ett sammanhang och påverka livets omständigheter (Bandura 

2002:270). Genom human agency påverkar människor på ett flexibelt sätt hur de anpassar sig 

till olika miljöer (2002:272). Man anpassar sig till olika klimat, geografi och sociala miljöer; 

man funderar ut sätt att kringgå fysiska och miljömässiga restriktioner, och man skapar 

beteendestilar som gör att man får det slutresultat man önskar (Bandura 2001:14).  

 

Om man som forskare tar hänsyn till teorierna om det humana och det sociala kapitalet 

samtidigt som labourmarket segmentation teorin får ett inflytande ser jag ändå brister när det 

gäller att applicera teorierna på de invandrade personer som jag har intervjuat i denna 

undersökning – hur skulle jag då förhålla sig till detta faktum? Uppenbarligen låg det en 

sanning i teorierna men de verkar påverka invandrade personer på olika sätt och med olika 

styrka. Därför försökte jag att hitta teorier som kompletterar dessa grundläggande teorier som 

påverkar invandrade personer. Jag har valt att uppmärksamma den stress och de inneboende 

mänskliga resurser som migration kan leda till och skriver därför också om teorin om 

transitioner. Vidare skriver jag om koncepten human agency och self-efficacy som är viktiga 

både i yrkes- och karriärpsykologi och i teorin om transitioner.  
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Sammantaget vill jag med dessa teorier förklara mina informanters framgång i att återetablera 

sin karriär i Sverige. Det är min förhoppning att teorierna i kombination med analys av mitt 

undersökningsresultat kan peka på de komplexa faktorer som sätts i spel i relation till ämnet 

för studien.  

 

Metod 
I det här avsnittet kommer jag att ta upp de metodvalen jag har gjort och presentera hur 

urvalet gått till. Jag kommer även att förklara hur min bearbetning sett ut, vilka etiska 

hänsynstagande jag reflekterat över, själva proceduren och min roll i undersökningen. 

 

Val av metod 
Svårigheterna att komma till rätta med problem i det samtida samhället kan ofta bero på att vi 

inte ser helheten och det stora sammanhanget (Århem 1994:32). Vi behöver helt enkelt ett 

synsätt som integrerar allting i mönster, och nätverk av betydelse och mening (Peavy 

1998:30). Eftersom jag blivit påverkad av Århems och Peavys tankegångar har jag valt att 

använda mig av enbart personliga djupintervjuer som mitt viktigaste arbetsredskap – dvs. ett 

kvalitativt tillvägagångssätt kombinerat med en kvalitativ analys. Dessa intervjuer kan ses 

som samtal med en avsikt och man kan närmast definiera de som narrativa intervjuer (se 

Kvale & Brinkmann 2009:169). Jag tror på att personliga historier kan förklara helheten 

(Bloch 2005:204). Kvalitativ forskning kan också fokusera på samspelet mellan miljö och 

individ (se Ebberwein, Krieshok, Ulven & Prosser 2004:294) något som jag tycker är viktigt 

för att få ett holistiskt perspektiv på det ämnesområde jag valt att analysera. 

 

Den viktigaste anledningen till val av metod i denna uppsats är att jag i den här uppsatsen 

strävar efter att förstå människor livserfarenhet när det gäller migration och anpassning till det 

nya landets arbetsmarknad på djupet. Ämnet jag vill undersöka är komplext och speglar 

förändringar och processer som jag inte anser att jag kan komma åt på något annat sätt än 

genom en kvalitativ arbetsmetod. Kvale och Brinkmann påpekar att det är speciellt lämpligt 

att använda sig av intervjuer när man vill studera människor syn på mening i sina liv, deras 

upplevelser och klargöra deras perspektiv (2009:133) – precis det jag vill göra i den här 

undersökningen. Dessutom har jag som genomgått kulturantropologisk utbildning tidigare 

erfarenhet av kvalitativ forskning eftersom jag har ägnat mig åt fältarbete i Sydafrika, USA 

och Sverige.  

 

Jag känner mig således bekväm med att klara såväl intervjusituationer som den analys som 

krävs när man använder sig av intervjuer som forskningsredskap. Vidare tror jag att jag i detta 

forskningsarbete också kan få stor nytta av det som jag ser som antropologens yrkeshemlighet 

- öppenheten för andras kunskap (Århem 1994:30).  

 

Urval och undersökningsgrupp 
Hur en forskare gör sitt urval påverkar normalt sett generaliserbarheten i undersökning. Men 

när det gäller det ämnet jag valt och de personer jag ville intervjua kunde jag knappast gå efter 

någon slumpmässig metod när jag valde vilka jag skulle intervjua. De personer som jag 

intervjuade måste jag på förhand veta att de uppfyllde kraven för att ingå i undersökningen. 

Kraven var att man skulle ha en färdig utbildning från sitt hemland, ha jobbat inom 

utbildningsområdet i sitt hemland och vid tiden för intervjun arbeta inom samma område i 

Sverige. 

Jag har valt att intervjua ett ganska begränsat antal personer, sex personer, eftersom jag vill 

göra ingående tolkningar av intervjuerna och jag vet av erfarenhet att detta tar mycket tid (se 
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Kvale och Brinkmann 2009:129). Vidare har jag också tagit intryck av Ngo och Estes studie 

(2006) som i sin studie utgick från grounded theory och i slutändan bara djupintervjuade sex 

deltagare.  

 

För denna studie försökte jag få tag på personer som uppfyllde kriterierna för undersökningen. 

Jag har pratat med personer som jag bedömde hade kontakter inom området – både 

professionellt och privat - som sedan har tipsat mig per mail eller personligen. Några möjliga 

informanter har jag tagit kontakt med på mail. Jag har skickat brev till andra som jag har fått 

uppgift om att det skulle passa i min undersökning. En del personer jag intervjuade kände till 

mig sedan tidigare kontakt i undervisnings- och/eller vägledningssammanhang, en del gör det 

inte. Alla personer jag intervjuat har varit olika länge i Sverige. På sidan 18, figur 1 kan ni 

läsa mer om deras profil; ålder, bakgrund, språkkunskaper och arbetsområde. Deltagarna är 

vitt skilda när det gäller ålder, kön, utbildning och arbetsområde, ursprungsland och det är 

också stor skillnad på hur länge de varit i Sverige och hur länge de arbetat här (jfr Ngo & Este 

2006). Jag har medvetet försökt välja ut personer som inte kom från västerländskt orienterade 

länder, eftersom enligt forskningen det är just dessa personer som har svårt att etablera sig. 

Jag uteslöt från början att intervjua personer från Skandinavien, USA, Australien, England 

och liknande länder.  

 

Procedur 
Alla informanter fick en kopia på intervjumallen (Bilaga 1) i god tid innan själva intervjun. 

De hade också möjlighet att ta kontakt med mig per telefon eller mail innan själva 

intervjutillfället ifall det fanns oklarheter runt intervjumallen. Det finns en tanke bakom att 

många av frågorna är överlappande då jag var intresserade av informanternas nyanser och 

helhetsperspektiv (se Chen 2004). Jag informerade om syftet med undersökningen både 

muntligt och i ett mail (Bilaga 2). Ingen av mina informanter tog kontakt med mig efter att de 

hade fått intervjumallen och innan de skulle intervjuas. 

 

Tre av informanterna träffade jag i ett neutralt samtalsrum i kommunens lokaler, tre av 

informanterna träffade jag på deras kontor då det passade dem bättre. 

 

Jag spelade in fem av sex intervjuer, medan på den sjätte intervjun blev bara delar inspelade 

p.g.a. ett tekniskt missöde. Vid alla intervjuerna antecknade jag som komplement. 

Intervjuerna tog mellan 1,5 till 2, 5 timme.    

 

Bearbetning 
Min analys startade samtidigt som den första intervjun påbörjades. Jag ville att analysen ska 

vara inbyggd i själva intervjusituationen (Kvale och Brinkmann 2009:206) – tolkningen sker 

allteftersom och betydande delar av intervjun sker på ett sådant sätt att analysen också förs 

framåt och finns närvarande i intervjusituationen (Kvale och Brinkmann 2009:206). Metoden 

man använder hänger alltid ihop med analys och bearbetning. Kvalitativ metod kräver alltså 

en kvalitativ analys (Widerberg 2002) och eftersom forskning är en process pågår också 

analysen hela tiden. Men kvalitativ analys är inte alltid så lätt och den tenderar att inte vara så 

linjär och stegvis som kvantitativ forskning. Jag önskar att min forskning ska ge en ny 

förståelse eller att vi ser något vi inte sett tidigare (jfr Hägerström 2004:31) och jag använder 

mig således av en induktiv metod. Jag vill röra mig från de specifika informanternas 

information till något som potentiellt kan bli generaliserbart i min analys (Guy, Edgley, Arafat 

& Allen 1987:14). Jag vill inte ha förenklade förklaringsmodeller och slutsatser i denna 

uppsats – utan satsar genom frågorna till informanterna på att få en nyanserad bild av de 
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forskningsfrågor jag ställt. Frågorna till informanterna överlappar delvis varandra (se bilaga 

1) just för att jag ska få en nyanserad bild av ett komplext fenomen. 

 

Jag lade upp intervjuerna på ett liknande sätt och följde vissa generella punkter som jag ansåg 

viktiga för att svara på frågorna jag vill ha svar på. Jag transkriberade valda delar av 

intervjuerna och har i detta sammanhang gett informanterna en möjlighet att läsa igenom detta 

material för att ge synpunkter eller tillrättalägganden. Nästan alla har återkommit med 

klargörande och kommentarer. Detta kan ses som en verifiering av validiteten i det insamlade 

materialet. Jag har också erbjudit alla informanter att få en kopia av slutprodukten om de är 

intresserade. 

 

När det gäller språket har jag valt att tillrättalägga språket från intervjuerna till ett skriftspråk 

utan större fel i svenskan för att använda mig av det i uppsatsen. Detta för att det ska bli 

lättare att läsa och ingen ska verka dum eller okunnig (se Hägerström 2004:38). Jag har varit 

noga med att inte förändra någon betydelse när jag arbetat om språket. När det av sekretess-

skäl inte har varit lämpligt att skriva något har jag angett förklarande information inom 

parantes i citaten. Parenteser har också använts för att förtydliga vad informanten pratar om då 

det inte är tydligt i citatet men då det var tydligt i intervjun. Markeringen --- i citat visar att 

informanten pratat om något som jag valt bort från citatet. 

 

Jag har använt mig av Strauss och Corbins (1990) metoder för en analys av mitt 

intervjumaterial. Ett öppet sätt att koda (s.k. open coding) var det jag började med för att det 

är basen i att beteckna och kategorisera fenomen som syns i det insamlade materialet. Jag 

jämförde data och liknande situationer från de olika intervjuerna och försökte gruppera de 

tillsammans genom att kategorisera dessa. Här utgick jag också från intervjumallens 

uppdelning. Dock följde nästan inga av mina intervjuer intervjumallen i någon logisk form 

även om jag fick fram den informationen som jag ville. Jag fortsatte med vad som kalla ‟axial 

coding‟ för att sätta ihop data på nya sätt för att få fram kopplingar mellan större och mindre 

kategorier. På detta sätt försökte jag utveckla mina stora och mindre kategorier. Till sist 

försökte jag mig på ett selektivt sätt att koda (s.k. selective coding) för att integrera mina 

kategorier inom ramen för min teoretiska disposition. Alla steg i kodningsprocessen 

omgärdades av svårigheter och ständiga förändringar, men axial och selective coding var det 

som gav mig mest svårigheter. Länge kunde jag inte få ihop mina teoretiska utgångspunkter 

med mitt resultat. Jag insåg slutligen att jag försökte att trycka in mina resultat i för smala 

teorikoncept och blev då tvungen att utveckla mina teoretiska tankegångar baserat på att det 

kvalitativa materialet skulle passa tillsammans med teorin. 

 

Min roll 
Interaktionen i själva intervjuerna påverkar intervjupersonen (Kvale & Brinkmann 2009:77) 

och så kommer att ske även i detta sammanhang. På inget sätt hävdar jag att jag varit neutral i 

intervjusammanhanget. Forskaren i kvalitativa undersökningar kan som jag ser det inte vara 

en neutral person som bara samlar in information. Informationen som kommer fram i 

intervjuerna skapas i en process mellan forskaren och de som intervjuas (Hägerström 

2004:30). Inte bara påverkar jag i själva intervjusituationen – det är jag som också har 

tolkningsföreträde i denna situation även om jag hela tiden försöker vara öppen för mina 

informanters synpunkter och tillrättalägganden. Jag är definitivt påverkad av min 

antropologiska grundträning i det etnografiska fältarbetet och tänker på mig själv som både 

deltagande och reflekterande i intervjusammanhanget (Århem 1994:25). Jag är engagerad i 

den konkreta intervjun och försöker vara känslig för ledtrådar som hjälper mig att fortsätta 

intervjun på ett fruktbart sätt utan att ha all uppmärksamhet på intervjumallen (Kvale & 
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Brinkmann 2009:154). Jag förlitar mig inte på regler utan kontext och försöker ta fram mina 

intuitiva färdigheter och känsla i intervjusituationen (ibid.). 

 

Etik och kulturella övervägande 
Jag har försökt tänka på etiska överväganden i sammanhanget. Eftersom jag arbetar kvalitativt 

i denna undersökning anser jag inte att jag kan lösa de etiska problemen en gång för alla – 

utan det är något som jag kommer att hålla mig öppen för under hela forskningsprocessen 

(Kvale och Brinkmann 2009:85f). Genom mina antropologiska studier har jag blivit påverkad 

av Clifford Geertz och anser att kvalitativa forskare ska bedöma ”tjockt” genom att använda 

sig av kontextuella resonemangsmetoder för att förbli etiskt kompetenta (Kvale och 

Brinkmann 2009:83). Jag har försökt överväga konsekvenserna för de personer jag talar med 

men även den grupp de representerar (Kvale och Brinkmann 2009:89f). Det jag kan se är att 

en del kanske skulle kunna bli avundsjuka på dem som lyckats – men jag tror det i så fall 

redan existerar. Mina informanter är alla relativt högutbildade
3
 – något som också kan få 

andra mindre välutbildade personer att ha synpunkter. Jag har bestämt att jag inte använder 

mig av några namn i denna uppsats. 

Jag har också funderat över att jag har intervjuat över kulturella gränser (Kvale & Brinkmann 

2009:160) men jag tror att det inte har påverkat så mycket. Personerna som jag intervjuat är 

duktiga i svenska språket och har bott här en tid. De och jag har också ett starkt intresse av att 

jag ska förstå de och informanterna är troligen ganska medvetna om de svenska koderna i 

samtal. Dessutom har jag själv en fördel genom min tidigare akademiska bakgrund och är 

medveten om vilka problem som kan uppstå i samtal med personer från olika länder och 

personer som har svenska som andra språk. I detta sammanhang kan det också vara viktigt att 

tänka på hur kön påverkar. Jag har intervjuat fyra kvinnor och två män, men kan inte se hur 

det specifikt har påverkat, även om det givetvis har gjort det.  

 

Undersökningsresultat 
I detta kapitel ska jag presentera mina informanters bakgrund, vilka individuella och 

strukturella svårigheter och möjligheter de stött på, hur de använt sig av sina personliga 

egenskaper, kunskaper och strategier i transitionen, hur svenskan påverkar de idag och hur det 

varit att återetablera en karriär i Sverige. Efter detta kapitel ska jag analysera 

undersökningsresultatet och koppla det med de teorier jag har presenterat.  

 

Informanternas bakgrund 
Det är naturligt att en persons utbildning, humana kapital och bakgrund spelar roll också i 

migrationssammanhanget. Mina informanters bakgrund vad gäller utbildning och erfarenhet 

presenteras på ett översiktligt sätt genom figur 1, sidan 18. Mina informanter består av två 

läkare, en psykolog, en administratör, en banktjänsteman och en lärare. Ingen av mina 

informanter hade mindre än 5 års professionell erfarenhet i hemlandet, och de har hunnit 

jobba i Sverige olika länge. Detta beror givetvis på hur länge de varit i Sverige men också på 

om och hur länge de varit i den sekundära arbetsmarknaden innan de börjat arbeta inom sin 

egentliga profession. De kommer från olika länder med Irak representerat av tre personer. 

Viktigt att notera är att alla informanter kunde minst ett europeiskt språk utöver sitt 

modersmål när de kom till Sverige, vilket kan tyda på att informanterna inte bara kunde språk 

                                                 
3
  Jag har bland mina informanter ingen som har kortare utbildning än 12 års utbildning. De flesta har 

universitetsutbildning. 
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utan också en del kulturkunskap som följer med på köpet när man lär sig ett språk. Fyra 

informanter kom till Sverige som flyktingar och två som anhöriginvandrare. 

 

Men under intervjuerna framkom även mycket fakta som är relaterat till hur familjen och 

informanternas uppväxt påverkat de som presenteras bäst genom att informanterna själva får 

komma till tal. Detta förefaller relevant att presentera i sammanhanget eftersom detta 

nyanserar och gör informanternas bakgrund mer levande i sammanhanget.  

 

En informant påpekade t.ex. hur viktigt familjen tyckte det var med hög utbildning.”I min 

familj var det viktigt med hög utbildning. Det var viktigt att vara ärlig och klara studierna 

bra.” Informant 1 

 

Två av informanterna hänvisade till sin uppväxt som lite annorlunda. Informantens familj 

invandrade till ett nytt land. Hon förklarar att: 

 
Mina föräldrar är invandrare. Min pappa var i gerillan i (land) och det var svårt. De 

beslutade att lämna politiken bakom sig och flytta till ett nytt land. Pappa var --- 

(akademiskt utbildad) och han startade eget företag i Venezuela. Men vi bodde i 

slummen i Caracas i nio år och mina föräldrar arbetade sig upp från ingenting i 

Venezuela. Mina föräldrar har inspirerat mig mycket.  
Informant 2 

 

Den andra informanten hänvisade till att om man tar en politisk utgångspunkt i hennes 

uppväxt hade detta påverkat henne att värdesätta utbildning och inte låta religionen styra.  

 
Mina bröder och systrar var kommunister och därför var vi lite annorlunda. Vi 

respekterar religionen, men vi vill utveckla oss. Vi tror på Gud men det ska inte hindra 

oss. Jag kunde t.ex. flytta till en annan stad när jag skulle studera på universitet – man 

litade på mig. Jag hade haft manliga kompisar innan (jag kom till Sverige). Det gör det 

lättare att integrera här också. Vi har haft lätta regler i min familj. Att rulla upp ärmarna 

i yrket är inget problem för mig t.ex. En sådan sak är för patientens säkerhet och 

hygien. Det är inget problem.  

Informant 6 

 

En annan av mina informanter hänvisar till att det var ganska hårt under hans uppväxt men att 

det också lärt honom något som han kunnat använda sig av när han mötte svårigheter i 

anpassningen till Sverige: 

 
Under min uppväxt det var mycket disciplin, gör så här tänk så här. Jag har en snäll 

pappa och en bestämd mamma. När jag var ledsen eller det var jobbigt gick jag till 

pappa. Det har gjort nytta. Jag har lärt mig att svåra situationer kan leda till personlig 

utveckling. Jag kan välja att tolka saker som en möjlighet, att jag kan blir starkare eller 

bättre.  

Informant 5 

 

För en del av informanterna spelade också beslutet om flykt och migration en stor roll i hur de 

mötte Sverige. Två av informanterna uttryckte sina drömmar och tankar vid ankomsten till 

Sverige så här:  

 
Jag ville jobba och vara i säkerhet. Det var mina drömmar när jag kom. Jag ville vara i 

en bra miljö och jag ville inte oroa mig för mitt barn skulle bli kidnappad. Jag tyckte 
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inte om att man började tvinga folk att ha slöja (i Irak). Jag har slöja, men jag vill att 

folk ska välja själv. Det var obehagligt. ---  Jag vill vara fri.  
Informant 6 

 
När vi kom ville vi ha jobb och inga bidrag. Vi ville jobba. Man har allt och sedan har 

man ingenting. Det var jättejobbigt för min man med socialbidrag men han accepterade 

efter några månader.  

Informant 3 

 

En annan informant talar om sin trötthet på krig och de professionella uppdragen som man 

inte kunde välja bort när man hade hans yrke, som en led i att få honom att fundera över att ge 

sig iväg. 

 
Jag var trött. Det var det andra kriget som började i Irak. ---  Jag arbetade (bland annat) 

med bedömning av fångar i kriget. När man fick sådana uppdrag kunde man inte tacka 

nej (när man hade mitt yrke).  

Informant 5 

 

Informant nummer ett fick väldigt riktad information innan han beslöt att försöka komma till 

Sverige eftersom han hade släktingar i Sverige som kom för att hälsa på honom och berättade 

om möjligheterna i Sverige. 

 
Jag åkte till (annat land är hemlandet)och träffade en (släkting). Han tyckte att vi skulle 

komma till Sverige eftersom det var bra villkor. Jag fick mycket speciell information.--- 

Redan från början tänkte jag att jag ville arbeta som lärare.  

Informant 1 

 

Informant nummer två och fyra kom som anhöriginvandrare till Sverige under lite andra 

omständigheter än de som kom som flyktingar. Informant nummer två ville gärna arbeta inom 

det sociala systemet i Sverige. 

 
---  jag ville gärna arbeta som läkare i Sverige för jag kände till det jättefina sociala 

systemet. Sverige har ett sjukvårdssystem som alla har rätt till och det är nästan gratis 

för den enskilda. Jag var nyfiken på att se hur man administrerar resurser i ett sådant 

system.  
Informant 2 

 

Informant nummer 4 var också inställd på att arbeta ganska omgående men stötte på en del 

problem tidigt: 

 
(Min man) hade fast anställning från början. --- Vi hade tänkt att jag troligen kunde 

arbeta på samma företag.--- Hösten 2008 när jag var på väg till Sverige blev det 

finansiell kris. Det blev uppenbart att det inte gick att fråga om ett jobb till mig på min 

mans företag. Jag blev besviken och rädd. När Leman Brothers sakerna rullades upp var 

jag redan i Sverige. Krisen var stor efter några månader (i mitt yrke).  
Informant 4 

 

Informanternas bakgrund tjänar som en viktig bakgrund för resten av undersökningsresultatet 

och jag forsätter med att skriva mer om deras första kontakt med arbetslivet. 
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Figur 1. Uppgifter om informanter 

 

Informant Kön Ursprungsland Ankomstår Invandrarkategori Modersmål 
Övriga 

språkkunskaper 

Antal 

år i 

skolan 

Utbildning 

Antal år av 

professionell 

erfarenhet 

Professionell 

erfarenhet i 

Sverige 

1  M Irak 2001 Flykting arabiska engelska 16 Lärare 5 5 

2  K Venezuela 2009 Anhörig- 

invandrare 

spanska engelska 

portugisiska 

franska 

18 Läkare 5 1, 5 

3  K Bosnien 1992 Flykting bosniska tyska 12 Ekonomisk 

administratör 

20 10 

4  K Rumänien 2008 Anhörig – 

invandrare 

rumänska engelska 

italienska 

17 Ekonom 9 1 

5  M Irak 2001 Flykting arabiska engelska 18 Psykolog 10 3 

6 K Irak 2008 Flykting arabiska engelska 20 Läkare 11 7 månader 
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Att börja arbeta i ett nytt land 
Flera av mina informanter började med att arbeta i den sekundära arbetsmarknaden av olika 

orsaker. En del kunde inte tilltäckligt med svenska för att ännu jobba inom sitt eget 

yrkesområde än, en det behövde pengar, och en del behövde tid för att läsa kurser på 

universitet eller få sin validering klar.  

 
Jag arbetade på en fabrik med att packa grönsaker. Sedan arbetade jag med att 

kontrollera dem. Sen ville jag sluta för att arbeta med annat. Jag har skaffat taxikörkort 

och har det nu som extra jobb. Det är en säkerhetsåtgärd eftersom jag inte har fast 

anställning som lärare. Jag jobbar för (taxiföretag) ibland med --- speciellt när det är 

ledigt från skolan. 
Informant 1 

 
Jag arbetade som lärare i spanska på kvällen, 4 kurser och en privat elev.. --- Jag 

jobbade också som servitris på helgen – 10 timmar varje dag. Det var lite jobbigt men 

det var ok. Jag brukar säga att jag har två händer och två fötter och ett huvud. Jag ska 

använda dem. Och jag behövde pengar. Jag visste att jag inte skulle göra detta hela 

tiden. Det funkade. Det hjälpte också med svenskan att jobba  
Informant 2  

 

Jag blev kallad till (företag) för en möjlig praktikplats. Jag var inte datorkunnig, kunde 

lite svenska. De behövde ingen på ekonomisidan. Jag sade att jag kunde diska men han 

sade att de hade diskmaskiner. Det blev inget och jag gick hem. --- Men sen ringde AF 

och sade att chefen hade tyckt bra om mig. Jag hade inte sagt att jag kunde saker som 

jag inte kunde men verkade intresserad av att jobba. Jag fick börja dagen efter, några 

dagar i veckan.--- fick lära mig att göra analyser på kvällarna. --- Jag var så stolt att jag 

kunde göra analyserna, det var inget jag jobbat med innan och det var svårt.  
Informant 3 

 

Några informanter talade också om praktik, projektarbete eller olika typer av kortare arbete 

som hjälpt dem att komma vidare inom sitt professionella område. 

Jag fick ett brev att jag kunde få jobb på (skola) som resurslärare inom mina ämnen i ett 

nytt projekt. Då började lampan lysa. Jag jobbade där ett år på heltid. Jag tränade att 

använda min erfarenhet, min kunskap och jag började förstå mer om skolsystemet (i 

Sverige). I Irak lägger man mer kraft på själva undervisningen och här lägger man mer 

tid på det socialpedagogiska och uppfostran. 

Informant 1 

 
Inom praktiken som ingår i språkkursen får man inte jobba alls utan bara titta på vad de 

andra gör och prata med dem. Det är bra för språkutvecklingen inom det specifika 

området men det är svårt att få jobb inom samma ställe om man inte får visa vad man 

kan göra. Detta har jag löst genom att få praktik på heltid från AF. Jag hade redan 

kontakten med (företag). AF beviljade min ansökan (för praktik) och då kunde jag 

jobba och ha riktiga arbetsuppgifter i sex månader. Det var på samma ställe som jag 

hade skolpraktiken och det var en stor skillnad. Innan var jag gäst där men sedan blev 

jag en av dem. Detta vara det stora steget på arbetsmarknaden.  
Informant 4 

När jag fick det första jobbet i ett fängelse var det första gången jag fick praktisera (i 

Sverige). Det var ett slags behandlingsprogram som jag arbetade med. Oftast arbetade 
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jag på lördagar och söndagar. Det var första gången jag pratade svenska (i 

arbetssammanhang).--- Jag har arbetat med transkulturell rehabilitering också --- hur 

migrationen påverkar hälsan. Det var under studierna som jag praktiserade med det. 

Informant 5 

  

Informanterna talade om sina första arbetserfarenheter som viktiga, men på olika sätt. För en 

del var det bara ett steg på vägen till pengar eller något annat man ville göra. Andra såg det 

som en början i arbetslivet i det nya landet utan att ha planerat så mycket längre än så. 

 

Den första kontakten med arbetslivet påverkades ofta av det svenska språket och hur bra man 

klarade det. Några talar t.ex. om att de utvecklade svenskan i kontakten med arbetslivet och 

att man började förstå mer om skillnaden på arbetslivet i hemlandet och i det nya landet. Det 

svenska språket är något som också påverkar mina informanter i deras professionella arbetsliv 

idag – och jag ska därför fortsätta med detta ämne.  

 

Det svenska språket 
Det svenska språket är en nyckelfråga som alla mina informanter talade om vid flera tillfällen 

under intervjuerna. Flera av mina informanter talar om det svenska språket som något som 

från början gett dem problem och de talade också om hur språket påverkar dem i deras 

arbetsliv idag. Många forskare menar också att det krävs bra språk för en lyckad integration. 

När man inte uppnår viktiga språkfärdigheter hindrar det både integration i närsamhället men 

man får inte heller möjlighet till den exponering för det nya samhället man får genom att vara 

en del av arbetsstyrkan (Lewis 2008). Språket som anpassningsfaktor anses också vara en 

länk till alla andra anpassningsfaktorer (Yost & Lucas 2002:167). 

 

Arbetsgivare rankar muntlig kommunikationsförmåga högt så därför utgör språkbrister en klar 

nackdel för utbildade invandrare. Karriär avancemang är relaterat till språk även för 

modersmålstalande.(Yost & Lucas 2002:158). Ishiyama (1989) menar att om man känner sig 

inkompetent när det gäller kommunikation i ett språk så kan man lätt känna sig förvirrad, 

mindervärdig och inte vara så villig att kommunicera med andra.  

 

En av mina informanter förklarade att språket alltid varit ett problem för henne och hur svårt 

det var för henne att börja tala.  

Om jag tänker på mig var språket alltid problem. Alltid kom språket först som problem. 

--- jag har haft jättesvårt att prata. Jag tänkte hela tiden att nu säger jag fel. Jag var van 

vid att vara bäst i klassen i Bosnien. Jag försökte göra mitt bästa men jag ville inte 

prata. Jag ville först samla alla ord och tänka så att jag satte verbet på rätt plats. 
Informant 3 

Flera av informanterna talade om svårigheterna med att ”våga. Man måste veta att språket 

aldrig blir färdigt. Man förstår aldrig allt Man måste prova även om man är osäker, som  

informant ett uttrycker det. Eller informant fem som menar att hinder alltid finns när det gäller 

språket. ”Språket är alltid ett hinder för mig. --- Man lever med det att man behöver mer och 

mer (språk). Man är inte nöjd. 

Några av informanterna talar om hur de lärt sig grunderna i svenska och hur de utvecklat 

svenskan i och med att de började jobba. 

Det mesta av språket har jag lärt på jobbet men grunden fick jag genom att studera 

språket. Det är stor skillnad på mitt språk nu när jag jobbar mot när jag inte hade jobbat 

något. I början var det svårt att tala och uttala. Det var svårt att förstå allting. Men det 

kommer alltid att vara några saker man inte förstår. --- (I mitt jobb) måste man ha hög 
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nivå i svenskan. Du måste kunna inte bara språket, samhällsinformation och saker om 

samhället. Eleverna ställer frågor. Man måste kunna massor. --- Eleverna kommer från 

olika länder och jag måste vara mycket tydlig.  

Informant 1  

 
I skolan har jag lärt mig basen när det gäller svenska språket Det är också mycket språk 

på jobbet, uttryck som fastnar i minnet utan att man tänker på det. Jag modellerar mitt 

uttal och mitt språk efter mina kollegor. Då blir det det riktiga sätter att prata på.  
Informant 4 

 
Jag gick snabbt fram (med språket) och ville gå upp till nästa nivå men jag var tvungen 

att vänta in andra elever. Det var inte alls bra för mig. Jag stannade 10 månader på 

denna skola. Men den bästa undervisningen har varit på jobbet. --- Jag vill prata perfekt 

men det går inte. Jag jämför mig med andra.  
Informant 2 

Nu är det lättare med svenskan för mig. Mina öron har vant sig. Jag träffar olika 

patienter i olika åldrar och då utvecklar man språket. När jag har praktik hade jag bara 1 

timme per dag i operationssalen. Det var svårt att utveckla svenskan då. Det gjorde jag 

nog, med specialuttryck, men det var svårt att känna det. När man pratar med fler 

personer lär man sig språket bättre. Nu kan jag slangord och fler uttryck. --- Uttryck och 

sådant. Det kommer efterhand. Mitt muntliga språk och hörförståelsen har blivit mycket 

bättre (nu när jag arbetar). 

Informant 6 

 

Informanterna talade också om sina strategier för att förstå, lära sig mer svenska och ta till sig 

språket – också utanför skolan – och vad det betyder när man klarar det. 

 

Jag bodde hos ett par. Det var perfekt. Kvinnan var lärare. Jag utvecklade språket 

mycket. Jag letade också på Skype för att hitta någon att chatta med. Jag skickade ut en 

massa meddelande om någon ville chatta med mig 30 min per dag för att jag ville bli 

bättre på svenska.”  
Informant 2 

 
Jag har läst mycket böcker som hjälpt, riktiga böcker. Jag brukade läsa högt så mycket 

som möjligt. Jag brukade läsa översättningen på TV högt.--- Numera förstår jag språket 

och t.ex. nyheterna. Jag förstår det som är positivt och negativt som händer. Innan 

kände jag mig utanför. Nu är jag inne, innanför. Språket är skillnaden.  
 Informant 4 

 
Det var viktigt för mig att förstå från början. (Jag ville förstå) lagen och samhället – 

organisationer, facket och myndigheter. En släkting hjälpte mig mycket så att jag 

förstod systemet. Alla brev jag fick läste jag med lexikon. När jag var på myndigheter 

tog jag informationsblad och läste de när jag kom hem. Jag läste allt – inte bara rubriker 

och så. Man lär sig mycket av det.  

Informant 1 

 

 

Informanterna talade också om hur det inte alltid är så lätt och att man måste hitta ett sätt att 

komma förbi språket ibland och möta människor där det behövs och att man i sitt arbete 

behöver vara medveten om att språket kan utgöra ett hinder. 
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--- jag är angelägen att förstå patienter. Men mina patienter måste också hjälpa till. Jag 

säger till patienten att de måste också anstränga sig för att jag ska förstå – de kan inte 

bara slappna av.  
Informant 5 

 
I jobbet går det ibland bra och ibland inte bra. Det beror lite på vilka patienter jag 

möter. De som bara bott i Skåne, inte rest någonting, bara träffar såna som Persson och 

Olsson– de är lite svårare.--- Jag får säga saker flera gånger. Andra som rest i landet 

och är mer van vid dialekter och brytningar är lättare. --- Ibland är det svårt med 

språket. Jag uttalar på engelska för att svenska och engelska ligger nära ibland. Diabetes 

t.ex. är samma ord men uttalas inte samma. Sköterskorna skrattar åt mig då. Det gör jag 

med! Det är så lätt att glömma. 

Informant 6 

 
Vissa klasser som jag har är mest svenska – vissa är mest utlänningar. Jag har mest 

problem med att undervisa i de klasser där det finns mycket utlänningar. Eleverna 

kommer från olika länder och jag måste vara mycket tydlig.  

Informant 1 

 

Det svenska språket har uppenbarligen presenterat och fortsätter att presentera en del 

utmaningar för mina informanter. Men i intervjuerna blev det också tydligt hur 

informanternas modersmål och övriga språkkunskaper är något som inte bara kunnat hjälpa 

dem i olika situationer i arbetslivet, men som också, i kombination med svenskkunskaper, har 

haft en potential att uppskattas av arbetsgivaren. 

 

 

Att använda modersmålet eller andra språk i jobbet 
Flera av mina informanter har nytta av antingen sitt modersmål och /eller övriga 

språkkunskaper i arbetslivet i Sverige. Detta betyder att de använder sig av det extra humana, 

sociala och kulturella kapital de tagit med sig till Sverige. En informant använder 

modersmålet både för egen del med patienter och hjälper andra kollegor när förståelsen 

brister. Dessutom använder hon engelskan. 

 
Jag använder arabiskan varje dag. I det här området bor många araber. Ibland är jag tolk 

till kollegor. Det är OK. Patienten kommer först alltid. Ibland använder jag engelskan 

med en del patienter som inte kan svenska men som kan engelska. Det kommer 

patienter från t.ex. Afghanistan och olika delar av Afrika som är bättre på engelska än 

svenska. Det går också bra.   

Informant 6 

 

En informant berättar att han får speciella remisser p.g.a. det språk han behärskar som 

modersmål - också för patienter utanför det egna upptagningsområdet. 

  
En del patienter remitteras hit p.g.a. språket. Patienter kan prata modersmålet och vi 

behöver inte använda oss av tolk. Det är mycket bra för en del.  
Informant 5 

 

Informant nummer 2 talar flera språk obehindrat och har också stor nytta av det i jobbet.  
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Många patienter pratar spanska och afrikanska patienter pratar också ofta ett språk som 

jag kan med – portugisiska eller franska. Ibland arbetar jag med tolk.  

Informant 2 

 

Informant nummer tre upptäckte till sin förvåning att hon kunde använda sitt modersmål när 

hon var ny i sitt yrke i Sverige. Hon kunde använda bosniskan på jobbet för att förklara för 

personer som hade svårt att förstå svenska. Hon tyckte det kändes konstigt att sitta på jobbet 

och tala sitt modersmål men det var många som förstod mycket bättre när de talade med 

henne än med en annan assistent p.g.a språket 

 

Informant nummer 1 som är lärare har ibland nytta av sitt modersmål i arbetet då ”elever som 

talar arabiska kan jag hjälpa ibland med språket.”  

Man kan här se att i många branscher kan det extra kapital som informanterna bär med sig 

vara av stor nytta när det kombineras med svenskan.  

 

Personliga egenskaper och strategier; envishet, aktivitet, ödmjukhet och hårt 

arbete 
Personliga strategier, egenskaper och aktivitet var områden som mina informanter talade 

mycket och länge om i mina intervjuer. Här talade de om individuella faktorer som hjälpt de 

och vilka strategier de använt för att komma vidare. Envishet var t.ex. något som flera av 

informanterna framhöll som väldigt viktigt.  

 

Jag är mycket envis, jag vill inte acceptera ett nej. När man vill kan man tycker jag. Jag 

vill konstant lära, vill lära språket, vill lära på jobbet. --- När jag tittar tillbaka på vad 

jag gjort sedan jag kom till Sverige ser jag resultat.  
Informant 2 

 
På AF var jag envis. Jag gick dit varje dag länge för att få hjälp med pengar till en 

praktik jag hittat. Det gick inte bra men jag gick ändå dit varje dag och frågade. Så kom 

det någon som jag kände --- i väntrummet i AF och gick förbi. Hon stannade och 

pratade. Hon sade att såklart har vi pengar men du ska gå till det kontoret. Inte dit där 

jag gått alla de andra dagarna. Då gick det bra helt plötsligt. Jag lärde mig det är bra att 

vara envis men det gäller också att gå till rätt person. Annars går det inte. 

Informant 3   

Och även om även nästa informant framhöll att hennes envishet hjälpt henne i anpassningen 

till Sverige och att börja jobba insåg hon att det inte gick att kämpa på samma sätt med alla 

saker som hon ville lära sig i det nya landet… 

Jag är envis. Om jag vill något blir det så. Det har hjälpt mig mycket. Men nu försöker 

jag lära mig simma och det går inte så. Jag kämpar och läraren säger jag måste slappna 

av annars kan jag inte lära mig. Men jag är van att kämpa så det är inte så lätt. Men nu 

efter tre lektioner jag börjar förstå vad hon menar.  
Informant 6 

 

Envisheten kan också bottna i att man t.ex. tycker mycket om sitt jobb. 
 

Om man har intresse och tycker om sitt jobb blir man envis. Man måste lyckas trots 

svårigheter.--- Jag har tålamod och jag är positiv. Det har hjälpt mig. Jag har sett 

möjligheterna men jag känner till svårigheterna också.  

Informant 5 
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Flera av informanterna talar också om att de varit eller är aktiva på olika sätt för att få det de 

vill. 

Jag gjorde praktik i (stad) men jag var inte nöjd. Jag träffade inga patienter. Jag åkte till 

(stad) för att fråga om jag kunde få praktisera där. Jag frågade i receptionen och de sade 

att jag måste prata med en chef eller överläkare. Jag sade ok – ge mig ett namn bara. 

Först trodde de att jag ville ha jobb och de sade att det har vi inte. Men jag sade nej, jag 

vill bara praktisera 2 dagar i veckan. De hade aldrig träffat någon som ville intervjua för 

att praktisera – men det kunde de tänka sig. Jag var proaktiv.  
Informant 2 

 
Jag tänker hela tiden att jag vill inte sitta hemma i soffan. Kanske på fredagen, 

fredagsmys. Men inte annars- det är inte i min personlighet.  
Informant 6 

 

Förutom aktivitet talar informanterna om andra egenskaper som hjälper. Ödmjukhet och 

öppenhet samt att ta chanser och jobba hårt sätts upp som viktiga egenskaper och strategier. 

 
Om man är tveksam och inte gör saker eller vägrar kan det bli fel. En som jag känner 

till vägrade översätta under provtjänstgöringen – han fick sluta. Det är viktigt att vara 

ödmjuk och att bry sig. Det finns inte några gränser i vården. Det viktigaste är patienten 

och det är viktigt att underlätta integrering.  
Informant 6 

 
Jag jobbar mycket – jag är arbetsam. Jag tar också chanser men det gör också att jag tar 

risker. Jag vill göra nya grejor. Jag började ta jour på natten. Det är svårt. Jag har allt 

ansvar själv för hela huset. Jag lär mig mycket. Det är flexibelt och nu brukar jag ta 4-5 

ggr i månaden.  
Informant 2 

 
Jag har bara tid att jobba, studera och vara med familjen. --- Jag studerar halvfart på 

distans på lärarutbildningen så jag blir behörig här. Jag studerar också gymnasiefysik på 

universitet för jag vill utveckla mig. --- Många säger du gör 300 % (namn). Det är sant. 
Informant 1 

 
Jag har tålamod, ödmjukhet och ambition och optimism. Jag försöker se allting positivt. 

Om någon pratar negativt om invandrare behöver man inte bli påverkad. Jag tänker att 

det inte är mig de pratar om. --- Man klarar inga stora krav från början i ett nytt land 

med ett nytt språk. Man är begränsad p.g.a. språket. Man måste vara ödmjuk. Man ska 

inte känna sig sårad eller konstig om man inte får respekt. Man kan inte göra vad man 

kunde innan.  
Informant 4 

 
Jag har tålamod och jag är positiv. Det har hjälpt mig. Jag har mest sett möjligheterna 

men jag känner till svårigheterna också. ---  Jag har jobbat och studerat.  

Informant 5  

 

Informant nummer tre talade inte bara om vilka personliga egenskaper hon tyckte var viktiga 

utan också om att man måste tvinga sig till att jobba och vara aktiv. Hon menade att det var 

viktigt att man ville, och att man var öppen. Man måste försöka och kämpa och vara snäll. 
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Hon menade också att man måste tvinga sig att jobba eftersom det inte var bra att vara 

hemma. Om man är hemma menade hon att man bara tänkte på dåliga saker.  

 

Förståelsen för att svenskar kan vara rädda är också något som tas upp av en informant. 

 
Jag förstår att folk kan bli rädda ibland. Jag förlåter men ibland blir jag arg. Fast ändå 

jag förlåter de. Jag kan inte heller älska Bin Laden. Det är omöjligt att han trodde på 

Gud. Så därför kan jag förlåta svenskar när de har svårt med muslimer ibland. 
Informant 6 

 

Att hålla ögonen på målet var också något som togs upp av flera informanter och kan 

exemplifieras av nedanstående citat. 

Jag brukar inte titta mycket i backspegeln. Jag tänker att om jag gör det så slutar det 

med att jag kör på något framför mig och kraschar. --- Man måste kanske först göra  

något annat. Stanna upp lite, arbeta med något annat än man vill. Sen komma tillbaka. 

Måste alltid se målet och sen komma tillbaka.  
Informant 1 

 

Informanternas personliga egenskaper och strategier var viktiga områden i intervjuerna. Men 

egenskaper och strategier tangerar också ett annat område som kom upp under intervjuerna -

hur informanterna hanterat svårigheter som uppkommit och vilket stöd man haft. 

 

Att hantera svårigheter ensam men också att få stöd  
Svårigheter har det funnits gott om för mina informanter, såväl strukturella som individuella,  

men även när det gäller att hantera dessa tror jag det kommer att bli uppenbart för läsaren att 

mina informanter har flexibla resurser och många olika strategier för att hantera dem. Det är  

också så att flera informanter har utnyttjat strukturella möjligheter att hantera svårigheterna, 

Vidare har också flera fått individuellt stöd av handledare, kollegor och chefer och det har 

hjälpt dem att hantera svårigheterna – ibland genom konkret hjälp så att problemet löst sig, 

men annars så att man i alla fall mår bättre  

Många av mina informanter kände det som om det började från början igen och blev 

frustrerade. Man måste kanske göra om delar av utbildningen eller lära sig mer språk än vad 

man tänkt. Livet i stort blev svårare än vad man tänkt sig. 

  

Jag har alltid börjat från början. Jag har vuxit med uppgiften. Jag har gått från kassa och 

kundtjänst till att arbeta som avdelningschef på banken i Rumänien. --- Det har hjälpt 

mig mycket att jag är van att börja från början. --- Man kan inte göra vad man gjorde 

innan. Jag har börjat från början i Sverige igen. Men man kan inte tänka på att innan 

hade man ett mycket bättre jobb.  

Informant 4 

  
Det var svårare än vad jag trodde att komma hit. Språket behöver man lära sig 

ordentligt. Man kan inte blanda lite med engelska som jag trodde. Jag tyckte det var 

orimligt orättvist – jag kunde ju engelska. Jag kunde väl börja jobba direkt. Men med 

tiden och erfarenhet började jag förstå reglerna här. Alla kan inte engelska här – man 

jobbar inte på engelska. ---  Jag trodde det skulle gå jättelätt (att börja jobba). Jag 

trodde jag skulle jobba som läkare inom 6 månader. Men det tog tre år. 

Egentligen är det inte så länge tycker jag nu. Men under väntetiden var det 
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jobbigt. Jag pratade med min man och grät. Det hjälpte. Det blev lättare. Det blir 

lättare när man pratar om det. 

 Informant 6 

 
Jag tänkte att livet skulle bli lättare när jag kom. Men när jag jämför är det stor skillnad. 

Här är livet stressande och krävande. --- Det blev inte som jag trodde. Det blev absolut 

inte lätt. Halva livet levde jag där. Jag hade jobbat och etablerat mig där. Allt försvann 

och jag fick börja från början.--- Det var en krisperiod när (universitet) och 

Socialstyrelsen inte gjorde samma bedömning. Jag funderade på om jag skulle säga ja 

till att studera. Jag tänkte vad är alternativet? Vad ska jag göra om jag inte gör detta 

som jag tycker om? Till slut tyckte jag att jag inte hade något val. Det var tur för mig att 

jag började intressera och acceptera detta för att börja anpassa mig.  
Informant 5 

 

Informant tre ville fortfarande efter 5 år i Sverige åka tillbaka till Bosnien. Hon ville inte lära 

sig språket. Mannen och hon reste tillbaka till Bosnien efter 5 år i Sverige. Två år efter den 

resan bestämde de att de måste stanna i Sverige. Då bestämde de sig för att engagera sig mer. 

 

Många av informanter behövde göra om delar av sin utbildning, ville göra sin 

svenskutbildning på annat sätt eller hade problem med valideringen av sin utbildning som 

påverkade dem. Strukturella hinder var alltså vanliga.  

 
Jag skulle jämföra min utbildning med den svenska och den blev godkänd. Med 

legitimationen blev det problem. Papper skulle till Socialstyrelsen och de ville veta allt. 

--- (Beskedet var) att jag skulle komplettera med 25 poäng för att få jobba. Jag blev 

glad. Men (universitet) godkände inte detta. De sade att vi gör vår egen bedömning. Jag 

fick nästan panik. Men vi var fyra psykologer från olika länder och det var samma för 

alla. Så det var inte bara för mig. Vi fick träffa en studie- och yrkesvägledare som 

studerade våra papper och bestämde vad vi måste läsa. Det var en plan för varje termin 

och inte en färdig plan från början. Vi behövde göra olika saker och vi hoppade från 

termin till termin. Jag har läst ca 80 högskolepoäng nu. Innan jag fick min examen tog 

det 4 år. I början var jag skeptisk till att läsa igen. Men det var ett annat sätt att läsa och 

jag jobbade med språket samtidigt. Jag lärde mig också språk så jag blev nöjd. Kärnan 

är annorlunda i Irak och i Sverige. Här är kärnan terapi.  

Informant 5 

 
Jag ville ha hjälp från AF att läsa sjukvårdssvenska men de sade nej. De tyckte jag 

skulle fortsätta på den skolan jag var på. Jag vet inte riktigt varför men kursen var dyr. 

8000 kronor per nivå och det finns 4 nivåer. Kanske vill de spara pengar. Jag trodde det 

skulle vara bättre för mig att läsa sjukvårdssvenska med andra läkare. Några får göra 

det men inte jag – det är konstigt att vissa får och andra inte får. Men det var bättre för 

mig att stanna kvar och läsa än ingenting så det gjorde jag.  
Informant 2 

 
AF gör inte sitt bästa. De har konstiga regler och hjälper inte de människor som 

behöver hjälp. Jag behövde gå en kurs i Göteborg i två veckor för att få ut min 

legitimation som läkare. Sen skulle jag vara färdig och jobba. Men AF vägrade stödja 

mig med bidrag. Det var konstigt och det var problem för mig.  Det kostar mycket 

pengar att bo i Göteborg två veckor och att åka dit. Det slutade med att sjukhuset 

hjälpte mig fast att det inte var deras sak. De betalade mig en halv lön under en månad 

som jag kunde använda till detta. Men AF hjälpte mig inte. Jag tycker det är konstigt. 

När man får ett instegsjobb betalar AF 60 % av lönen. Men när jag gör provtjänstgöring 
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får jag 3500 kronor i månaden. Och jag kunde inte få någon ekonomisk hjälp till den 

sista kursen för att bli legitimerad läkare.  
Informant 6 

 

Två informanter talade också om lönen och att de fått mindre än sina kollegor. En har fått 

hjälp att göra något åt det och en vågar inte just nu. 

 
Jag tjänar inte mycket. Det vågar jag inte ta vidare. Jag har inte tillsvidare anställning. 

Mina kollegor (som inte är behöriga heller) tjänar 4000-5000 kr mer. Men när jag är 

behörig blir det kanske bättre. --- När jag hade lönesamtal så sade chefen att de hade en 

mycket bra bild av mig. Sen sade chefen att jag ska vara tacksam att jag fick komma hit 

och fick jobb som lärare. Jag sade tack och hej. Jag gick och pratade med kollegor 

istället för chefen. Mina kollegor var sura på chefen. 

 Informant 1 

 
Min handledare har varit hjälpsam. Han upptäckte att jag tjänade mindre än andra ST-

läkare. Han frågade: Tjänar hon mindre för att hon är ung? För att hon är invandrare? 

För att hon är kvinna? De ändrade min lön.  
Informant 2 

 

Man fick ofta inte hjälp och stöd till en början när något hände utan man måste hantera det 

med hjälp av sina egna resurser. En informant talar om de svårigheter hon haft för att hon är 

muslimsk kvinna med slöja i Sverige och i arbetslivet. 

  
Det var också svårare att ha slöja än vad jag trodde. Människor undvek att säga hej till 

mig. De trodde att jag var stängd. Men jag är öppen.---  När min man talade om mig 

med sin chef så sade han att jag har slöja. Jag sade till min man du måste säga det. 

Chefen blir lite skrämd och trodde jag hade muslimsk kappa och niqab. Jag blev 

tveksam att börja när min man sade (att chefen blev skrämd). Det blev också diskussion 

på sjukhuset när jag gjorde provtjänstgöring. En del var rädda för de som hade slöja. 

Men jag tror att jag har byggt en väg för andra som har slöja. De har talat med folk på 

sjukhus i Göteborg hur det är att ha muslimska kvinnliga läkare på provtjänstgöring. 
Informant 6 

 

Hon fortsätter senare i intervjun med att tala om en incident som påverkade henne mycket i 

början av hennes arbete som läkare. Hon gissar att det också är kopplat till att hon bär slöja 

och att man då direkt kan se att hon är arab.  

 
När jag hade min första svenska provtjänstgöring var det precis i (staden) där en arabisk 

man bråkat och mördat en gammal kvinna på en parkeringsplats och det stod mycket i 

tidningen om det.  Jag var mycket stolt när jag skulle börja jobba. En av mina första 

dagar när jag skulle gå in på kliniken kom det en man och spottade på mig. Efter det 

blev jag rädd att sticka kanyl i människor. Vad ska jag göra om de bara skriker på mig? 

Jag blev rädd för svenskar. Vad ska jag göra? Man blir arg men man blir också rädd. 

Jag är människa även om jag invandrat. Jag var på väg till jobbet. Det påverkade mig 

mycket. Jag var tveksam en period. Jag tog inte första steget. Jag väntade på att de 

skulle bjuda in mig.   
Informant 6 

 

Många informanter talar om att man fick själv försöka lösa problem som var jobbiga. 

Informant tre menade att det alltid hjälper att träffa kompisar som var med på flykten till 

Sverige. Hon menade att det var lättare med de som gjort samma. De skojar om det 
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tillsammans och det är inte samma med någon annan. En annan informant hade förväntat sig 

mer hjälp på arbetsplatsen, men fick jobba hårt för att det inte skulle bli några allvarliga fel. 

 
När jag började på psykakuten hade jag ingen aning om den svenska lagen. Ingen 

förklarade och det hade jag förväntat mig. Jag lärde mig i praktiken. Ibland är det bra 

ibland dåligt. Det är svårt – ibland måste man hålla patienter mot deras vilja och det är 

intyg som ska signeras. Jag jagade andra mycket för att för att fråga mycket. Hur 

skriver man här? Hur bedömer man här? Jag satt aldrig ner - sprang alltid runt. 

Informant 2 

 

Två informanter har också utnyttjat övergången som migrationen innebar till att byta bransch 

när de kom till Sverige. En informant insåg av orsaker kopplat till vad som hänt i hennes 

hemland att hennes gamla specialitet inte passade henne längre.  

 
Under provtjänstgöringen bytte jag bransch. --- När jag var i operationssalen kom alla 

minnen från kriget till mig. Jag blev lite hängig och deppig. Jag jämförde hela tiden. 

Tänk om vi haft det här i Irak vad vi kunnat göra. Det var inte bra för mig. Jag fick en 

chans att prova allmäntjänstgöring i 3 mån och det var bra. Jag har jobbat nästan 10 år i 

Irak. Men vi jobbade dubbelt så det är nästan som att ha jobbat i 25 år. Det är lugnare 

med allmäntjänstgöring. Människorna är gladare och jag kan lösa många problem. Det 

känns som om det blir mer resultat. ---  Jag vill jobba men jag behövde en lugnare 

bransch.   

Informant 6 

 

Den andra informanten hade alltid velat välja psykiatrin som specialitet men inte kunnat p.g.a. 

den dåliga ekonomin detta områdes specialitet skulle ge henne i hemlandet. 

 
Redan som kandidat i Venezuela var jag fascinerad av (psykiatrin). Men i Venezuela 

ger detta område mycket lite pengar som specialitet. Jag valde kirurgi istället eftersom 

det gav mer pengar. Men jag brottades med detta dilemma.--- En överläkare här sade 

till mig att det var stor brist inom psyk när jag sade att jag var intresserad av det. --- Jag 

började som underläkare utan specialitet men sedan ansökte jag till en ST-tjänst. --- Nu 

ska jag bli specialist inom psykiatrin.  

Informant 2 

 

 

Informanterna talar om det stöd de fått för att fungera bättre i arbetslivet. Två informanter 

talade t.ex. om det stöd de fått av sina chefer som gjort skillnad när de inte själv trodde riktigt 

på sig själva 

När jag började arbeta på --- (företag) skulle jag svara i telefon en gång i veckan under 

hela dagen.  Jag blev nervös och det sade jag till chefen. Alla skulle höra mig och höra 

att jag var invandrare och veta att jag bryter. Jag tänkte att folk skulle tycka att jag var 

otrevlig och fråga vad jag gör (där). Chefen sade att jag inte skulle tänka på min 

brytning men att det var viktigt att jag svarade rätt. Jag fick lite bättre självförtroende. 

Jag fick svara på massa frågor om ---.  
Informant 3 

 

De trodde på mig och ville ge mig en chans. Även nu händer det ibland att chefen tror 

mer på mig än vad jag gör. Ibland känner jag mig inte förberedd för något men chefen 

eller kollegorna uppmuntrar mig och säger att jag kan göra mycket mer. Detta hjälper 

mig att våga ta ett nytt steg i karriären.    

Informant 4 
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Informant sex trodde inte heller riktigt på sig själv efter att den okända mannen hade spottat 

på henne. Men även hon talade om att när andra trodde på henne och visade henne att de 

tyckte om henne började det kännas lättare. 

Efter det har jag fått beröm flera gånger av svenskar och det hjälpt lite för att glömma 

detta som sitter i mitt hjärta. --- Man träffar människor med stor erfarenhet som tycker 

om invandrare och då börjar man tänka, ja, men det finns också svenskar som tycker 

om mig och förstår mig.  
Informant 6 

 

Många av informanterna påpekar att det finns hjälp och stöd att få för att nå dit man vill. 

Informant ett hade t.ex. fått dispens från kravet på engelska A flera gånger för att studera. Han 

menade att man måste många gånger prova även om man var osäker.  Informant två hade 

träffat en överläkare som kom från ett land, hade studerat i ett annat land och nu arbetade i 

Sverige, som hjälpte henne att hitta en väg för att söka jobb i en annan stad. Informant 

nummer fyra fick hjälp av AF med att få en 6 månaders praktik men när det sedan gällde att få 

en anställning med stöd var de omöjliga att få tag på . 

Informant nummer två vill gärna hjälpa andra att nå längre men tycker det är svårt att få andra 

invandrare att förstå vad som betyder något när man ska få jobb i Sverige. 

Man måste vara proaktiv, försöka själv. Några har tagit kontakt med mig för att få jobb 

eller praktik. Jag säger kom, vi pratar tillsammans med en överläkare. Men de kommer 

inte. De skickar sin CV till mig och säger skicka den till överläkaren. Det spelar inte så 

stor roll att göra så. Jag blir lite ledsen – de förstår inte.--- Jag blir en ovillig 

mellanhand. De vill jag ska fixa utan att de vill komma.  

Informant 2 

 

I detta kapitel om undersökningsresultatet har vi avhandlat såväl informanternas bakgrund 

som möjligheter och svårigheter kopplat till språk. Vidare har vi tittat på personliga resurser 

och strategier i kombination med strukturella hinder och individuella svårigheter och det stöd 

man haft tillgång till.  

 

Analys och resultat 
Jag ville i den här studien analysera och skapa förståelse för invandrade personers väg till 

arbete i Sverige inom samma professionella yrkesområde som de utbildat sig för och arbetat 

med i sitt hemland – d.v.s. de som lyckats med ‟det svåra‟. Genom att använda mig av en 

kvalitativ metod har jag haft som ambition att nyansera och analysera resultatet på ett 

holistiskt sätt. Jag har intervjuat sex informanter som har lyckats med ”det svåra”. Min 

ambition som klargjordes av frågeställningarna var att speciellt titta på hur de enskilda 

personerna har hanterat yttre strukturella faktorer, de inre individuella faktorer som påverkat 

informanterna samt de individuella strategier informanterna hade använt sig av för att 

underlätta det övergångsstadium som migration och återetablerandet av en karriär presenterar 

för den enskilda personen. 

I undersökningsresultatet visar jag på att yttre strukturella faktorer i form av professionell 

hjälp har påverkat informanterna en del. Vidare har även kontakt med kollegor, skolpersonal, 

praktikhandledare och chefer påverkar informanter i positiv riktning. När det gäller inre 

individuella faktorer som informanterna uppvisar har många en bakgrund i en familj som 

sätter ett värde på att kämpa och utbilda sig. Alla informanter talar minst två språk, varav ett 

västeuropeiskt. De individuella strategier som informanterna hänvisade till i intervjuer  
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innefattade ofta en generell tro på sin egen förmåga att nå målet. Informanterna tillät sig inte 

heller att fastna eller hindras någon längre tid av de svårigheter som uppkom, utan försökte 

hantera de på ett konstruktivt sätt. I intervjuerna var det också tydligt att informanterna satte 

mål och arbetade mycket hårt för att nå målen, var envisa, utnyttjade möjligheterna som fanns 

för att göra det bättre för sig själv, var ödmjuka och försökte på nytt eller på annorlunda sätt 

när svårigheter visade sig.   

Migration och återetablerandet av ett yrkesliv i ett nytt land är en komplex företeelse, och går 

därför inte heller att analysera på något enkelt sätt. Det vore att förminska mina informanter 

och den upplevelse de i många fall fortfarande går igenom. Eftersom ämnet är komplext såg 

jag också nödvändigheten av att använda ett flertal teorierna för att förklara 

undersökningsresultatet.  

Man kan genom teorin om det humana kapitalet anta att utbildning, erfarenhet och 

familjebakgrund spelar roll för en människas framgång och detta är en grundförutsättning i 

min undersökning. Dock är det inte så att man kan se att detta räcker till som enda förklaring 

för invandrade personers framgång i Sverige – då skulle det inte finnas så många invandrade 

personer på fel plats i arbetslivet. Mina informanter hade alla en gedigen utbildning med sig 

när de migrerade (se fig. 1 sid. 18). Men i intervjuerna och bakgrundsavsnittet framkommer 

också flera intressanta saker om deras bakgrund. En informant har föräldrar som själv 

migrerade tillsammans med henne när hon var liten p.g.a. politiken i deras hemland. En annan 

informant växte upp i en familj där den politiska ideologin har interagerat med religionen så 

att utbildning blev väldigt viktigt och de religiösa reglerna som en del muslimer affekteras av 

inte har haft så stort inflytande i hennes liv. Tre andra informanter har haft familjer som satt 

stort värde på att man gör sitt bästa och att det är viktigt med utbildning, och i ett fall har 

pressen varit stor på att prestera. 

Teorin om transitioner blir också viktig i detta sammanhang. Informanterna talar om varför de 

lämnade sitt hemland och vad de hade för tankar om vad de kunde göra i Sverige. En 

transition är ett slags övergångsstadium till något annat, något nytt. Migration är en potentiellt 

stor övergång för individen och det kan vara viktigt hur individen ser på de och hanterar den 

från början, eftersom det säger en del om individens resurser och strategier. Många av 

informanterna var tidigt inställda på att jobba. De hade olika orsaker för att komma till 

Sverige. En del är flyktingar som ville ha frihet att välja själv och komma bort från krig. 

Andra kom till en anhörig i Sverige med tanken om att bygga ett nytt liv. Men migrationen 

var inte enkel för någon och livet blev ofta inte som man tänkt. Språket var svårt, personliga 

svårigheter dök upp, validering och utbildning tog tid. Informant fem får här uttrycka vad jag 

tror många av mina informanter håller med om när han sade: ”Man trodde problemen skulle 

försvinna när man passerat gränsen. Men man förlorade språk, jobb och allt blev en annan 

verklighet. Man fick nya problem.”  

Vidare tycker jag här att det är viktigt att poängtera att alla informanter vid tiden för migration 

kunde minst ett språk till utöver sitt modersmål. Detta språk var i regel engelska men i ett par 

fall kunde informanterna fler språk. När man kan ett västeuropeiskt språk kan man anta att 

personen har ett större humant men även socialt kapital som också innefattar en del kulturell 

kunskap som har potential att påverka positivt i migrationssammanhanget. Detta kapital kan 

t.ex. innebära att det blir lättare att lära svenska, men också att det kan bli lättare att validera 

och studera på universitet. Migrationen till Sverige innebar också att informanterna var 

tvungna att lära svenska, något som i sig gör att man kan navigera i ett växande antal kulturer 

genom sitt humana och sociala kapital. En flerkulturell efficacy (Bandura 2001:16) har alltså 

potential att växa fram i migrationsprocessen, något som ökar såväl det humana som sociala 

kapitalet. 
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Om man fortsätter med att titta på det humana och sociala kapitalet sammantaget så hade de 

flesta informanterna stort sådant i sitt hemland, men har inte tillgång till det på samma sätt 

efter migrationen. Flera av informanterna talar om att de i migrationen förlorat allt och fått 

börja om från början. Man har varit någon i hemlandet men inte i det nya landet. Man har 

varit van vid att ha resurser och här måste man bygga upp allt från början igen. Det sociala 

kapitalet handlar om resurserna i sig, något som för många invandrade personer av naturliga 

skäl inte är så stort i början av migrationen. Men det sociala kapitalet handlar också om de 

möjligheter som finns och vilken handlingar som väljs av individen. Vidare sätter man i teorin 

fokus på att en större personlig agency krävs av personer som vill interagera med människor 

av annan status än de själva.  

Här kan man i undersökningsresultatet se att informanterna har använt sig av de ingångar de 

hade till arbetslivet i Sverige. Man har skaffat sig en praktik, oftast med någon hjälp från 

skolan eller AF eller personliga kontakter. Här ser man att informanterna antingen använt sig 

av individuella eller strukturella möjligheter och ibland en kombination av båda. Man har 

varit aktiv, man har letat själv, försökt byta och satt press på AF att få viss hjälp. Dessutom 

har man försökt använda sig av personlig agency för att nå större interaktion med personer 

med en annan status på t.ex. praktikplatsen. I teorin om socialt kapital ska man se handling 

och struktur som jämbördiga och även om detta är rätt så kan det kanske vara så att mina 

informanter jämförelsevis hade lite social kapital att använda sig av och därför kanske 

använde sig av handlingar i desto större utsträckning för att få det de ville ha. 

Om man då övergår till den struktur som representeras av arbetsmarknaden så är det en 

realitet för många invandrade personer att man blir påverkad av en stratifierad arbetsmarknad 

där de flesta invandrade personer i alla fall till en början befinner sig i ett underläge, vilket 

betyder att vi behöver ta hänsyn till labour segmentation teorin. Fyra av mina informanter har 

gjort sitt inträde på arbetsmarknaden i Sverige i den sekundära arbetsmarknaden, antingen i 

form av kortare jobb eller uppdrag eller jobb som inte direkt hade med deras utbildning att 

göra. Två av informanterna har gått genom en praktik inom sitt yrke till att arbeta inom 

samma yrke. En av dessa informanter hade ganska stora svårigheter att bli sedd som 

jämbördig inom sitt yrke p.g.a. sin religion och etnicitet. Intressant är att hon tillhör en synlig 

minoritetsgrupp, något som kan påverka i särskild stor grad.  

 

Orsakerna till att informanterna har gjort sitt inträde på den sekundära arbetsmarknaden först 

hade i regel med ekonomiska hänsyn att göra. Informanterna som tog jobb som inte hade med 

deras utbildning att göra såg jobben som ett sätt att hantera en ekonomisk realitet samtidigt 

som man försökte hålla kvar tanken på och utföra handlingar som kunde underlätta att nå 

slutmålet som var något annat. Detta hade de gemensamt med informanterna som var i en 

praktik inom sitt område men ville gå vidare till ett jobb. Mina informanter har inte blivit 

begränsade till den sekundära arbetsmarknaden så som många invandrade personer ofta blir, 

utan de har snarare sett den som ett steg i riktningen dit de ville. För att kunna förklara det 

måste vi titta mer på teorin om transitioner och de teoretiska begreppen self-efficacy och 

human agency. 

 

Vi fortsätter således analysen med att titta på hur mina informanter har hanterar övergången 

som migrationsprocessen har presenterat de inför. En del av mina informanter hade 

migrationsprocessen nära inpå och för andra informanter låg den betydligt längre bort. 

Migrationssituationen såg något annorlunda ut för alla mina informanter. Man hade haft olika 

mycket tid att förbereda sig och det var olika vid olika tidpunkter hur man såg på migrationen. 

Många överväldigades av den stora omställning det faktiskt var när man väl anlänt till Sverige 

och insåg vidden av situationen. Flera informanter talade om de känslomässiga och själsliga 
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styrkor man kände att man trots allt uppbringade och närmade sig situationen med, för att nå 

dit man ville. Man kände att man kunde påverka genom att agera fast det ibland krävde 

mycket styrka att faktiskt försöka. Informanterna visade alla att de hade mål, intresse och 

färdigheter och försökte göra saker för att påverka sin situation. Informanterna hade oftast 

stöd i sin familj, och en del hade ekonomiskt stöd från kommunen men ingen av 

informanterna visade sig vara speciellt stark i detta område. Dock skulle jag vilja påstå att de 

strategier som informanterna använde sig av för att hantera och förändra situationen var både 

flexibla, kreativa och i ständig utveckling. Informanterna hänvisar till ett hårt arbete med 

svenskan, med validering och studier och i den nya arbetssituationen. Ofta har man tyckt att 

något var orättvist men man har hittat en kraft att fortsätta i alla fall. Man har gråtit, varit arg 

och frustrerad, bett om hjälp, försökt ändra på saker man kunnat förändra och varit envis i 

tanken att ”det kommer att gå att nå dit jag vill”. 

 

Informanternas strategier för att underlätta för sig själv i den övergång som migrationen har 

varit har uppvisat hur stark deras tro på sin egen self-efficacy är. Den visar också hur de 

utnyttjat den kapacitet de har genom att använda sig av sin human agency i många fall. De har 

haft en tro på att det de gör spelar roll, och det har många gånger gjort att de orkar hålla ut. 

Informanterna verkar till allra största del ha tänkt i självförstärkande termer. Detta har 

påverkat både känslomässigt och intellektuellt när de varit tvungna att ta olika beslut. 

Informanterna har satt upp mål och arbetat mot dessa, även om det tagit olika lång tid till man 

nått fram. Kanske kan det vara så att den starka tilltro till sin egen self-efficacy som 

informanterna visar i intervjuerna också har lett de till en framgångsrik och trygg anpassning i 

de många nya situationer som migrationen presenterat. 

 

Informanterna har agerat och försökt påverka sin situation genom sin möjlighet till human 

agency. De har varit proaktiva, tagit initiativ, varit envisa och uthålliga när svårigheter av 

känslomässig eller praktisk natur har dykt upp. Denna uthållighet är något som forskare 

menar faktiskt kan hjälpa personer att hantera extrem stress. Detta innebär också att man tror 

på att man kan lära och utvecklas av både positiva och negativa livserfarenheter. 

Informanterna kanske kan sägas ha utvecklat nya förmågor i processen, exempelvis större 

ödmjukhet och envishet och förmåga att hålla ut för att uppnå resultat. Utvecklingen av nya 

förmågor kan i sig göra att det blir lättare att hantera oförutsägbarheten som också lätt kan 

uppstå i anpassningen till ett nytt land och dess arbetsliv. Däremot har personer med 

svårigheter att hantera ogynnsamma omständigheter ofta ett annat beteende som grundar sig i 

verklighetsflykt eller ett undvikande beteende. Detta begränsar visserligen skadeverkningarna 

av de dåliga omständigheterna men detta leder oftast inte till att man kan nå framgång och 

klättra uppåt mot sina mål. 

 

Yttre strukturell hjälp i form av kontakter med praktikplatser och professionell hjälp av olika 

myndigheter och enskilda har spelat roll för mina informanter. Man kan också säga att 

språkkunskaper och det humana kapitalet de har haft med sig till Sverige har spelat en roll för 

mina informanter. Men framförallt kan man säga att dessa faktorer måste kopplas till fler 

faktorer, t.ex. hur individerna har hanterat den övergång migrationen har inneburit, för att 

förklara informanternas framgång. Här blir de individuella strategierna och resurserna som 

den enskilda har förfogat över av stor betydelse i att klara sig genom de hinder och 

svårigheter som dykt upp efter migrationen till Sverige. Informanterna har kunnat hantera 

återetablerandet av sin karriär med både en tilltro till sin egen self-efficacy och en aktiv 

användning av sin human agency. 
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Jag hoppas att den studie som jag här presenterat kan bidra till teoretisk och praktisk 

förståelse av de större faktorerna som influerar invandrade personer som framgångsrikt har 

klarat av att återetablera sin karriär och anpassat sig efter migrationen (jfr Remennick 

2003:717). I den avslutande diskussionen ska jag också ta upp varför denna studie skulle 

kunna vara av betydelse också i ett vidare sammanhang. 

 

Avslutande diskussion 
Jag hoppas att det finns många personer - studie- och yrkesvägledare, politiker och tjänstemän 

- som vill arbeta med att öppna fler vägar för invandrade personer till det svenska arbetslivet. 

Här talar jag då inte bara om möjligheten eller kanske snarare rätten, att få komma in på 

arbetsmarknaden. Jag talar också om möjligheten att hamna på rätt plats i det svenska 

arbetslivet där den enskilda personen och Sverige som land kan utnyttja individens kapacitet – 

något som gagnar alla parter. Fler invandrade personen måste få möjlighet att lyckas med ”det 

svåra”, det som mina informanter har lyckats med!  

 

Min tanke med att undersöka hur och på vilket sätt vissa personer har lyckats med att 

återetablera sin karriär i Sverige var att också få en möjlighet att upptäcka potentiella områden 

för förbättring inom vägledningsområdet. Vi som arbetar med invandrade personer har i mitt 

tycke ett stort ansvar i att verka för en bättre integration i arbetslivet. I den här uppsatsen ville 

jag också att potentiella faktorer som man i dagens läge inte alltid tar hänsyn till i vägledning 

av invandrade personer skulle bli belyst på ett nytt sätt. Detta kan öka förståelsen för 

invandrade personers svårigheter i att återetablera sitt arbetsliv i ett nytt land, och den hjälp de 

eventuellt kan behöva i denna process. 

I uppsatsen har jag djupintervjuat sex invandrade personer för att få veta hur de hanterat den 

transition som migration och ett återetablerande av ett arbetsliv i ett nytt land kan medföra. 

Jag valde medvetet att fokusera på personer som hade lyckats till skillnad mot de som inte 

klarat det eller som blivit tvungna att byta arbetsområde när de migrerat. Det valet gjordes 

också utifrån övertygelsen att jag tror att forskningen analyserat ”lyckade sammanhang” allt 

för lite. Jag tyckte helt enkelt att det var en spännande utgångspunkt för min uppsats. Min 

tanke var att man kan lära sig något mer av dessa historier än bara vad som krävs för att 

lyckas. Kanske man också kunde se var och hur man behöver arbeta med de som har svårt att 

lyckas.  

Vi har sett av undersökningsresultatet och analysen att processen är komplex och influerad av 

många olika saker, såväl strukturella som individuella. Det finns definitivt strukturella 

svårigheter men också möjligheter. Vidare finns det givetvis även individuella svårigheter, 

men också möjligheter. Informanterna som jag talade med visade också att det finns ett 

ganska stort utrymme för handlingar och olika sätt att tolka och hantera händelser i 

anpassningen till ett nytt arbetsliv. Hur man som person kan hantera denna stora omställning 

kan få stor påverkan på hur man kan arbeta för att nå sitt mål, att arbeta inom samma 

yrkesområde som i sitt hemland.  

Men vi som arbetar med invandrade personer för att underlätta omställningen får aldrig 

glömma den strukturella diskriminering och de strukturella svårigheter som påverkar enskilda 

personer. Medan vi håller detta i minnet måste vi också undersöka och kanske hjälpa till att 

utveckla en människas resurser och hanteringsförmåga i det nya sammanhanget.  Man 

behöver också vara uppmärksam på det faktum att varje strategi som en person använder sig 

av kan användas både på ett positivt och på skadligt vis. Vägledare behöver vara 

uppmärksamma på olika stressfaktorer hos invandrade personer och hur personen som bli 

vägledd kan hantera dessa. Transitionsmodellen är en modell man som vägledare kan använda 
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för att klargöra vilken grad en människas liv har blivit förändrat, var i transitionsprocessen de 

befinner sig och resurserna de kan luta sig mot för att hantera övergången.  

Det är viktigt att som studie- och yrkesvägledare tänka på att alla inte har den arsenal av 

strategier och resurser att hantera situationen med som mina informanter i denna studie har – 

alltså behöver vi kanske fråga om, och arbeta med, våra klienters strategier. Alla invandrade 

personer blir troligen inte heller påverkade av den stratifierade arbetsmarknaden på samma 

sätt – kanske är det vissa klienter som behöver extra hjälp här, för att inte tala om att vi alla 

måste arbeta för att få en mindre stratifierad arbetsmarknad.  

Det är rimligt att anta att alla invandrade personer blir påverkade av sin bakgrund, sin 

migration och hur man kan hantera den nya situationen. Men invandrade personer kan ha 

väldigt olika resurser och strategier att hantera ett så stort övergångsstadium som migration. 

En del har större humant kapital än andra men det betyder inte nödvändigtvis att man har de 

resurser och strategier som krävs för att kunna använda detta kapital i det nya samhället. Man 

kan behöva hjälp att komma över såväl strukturella som individuella hinder och se till att man 

använder de möjligheter som man kanske inte ens har kunskap om. Inte alla invandrade 

personer har möjligheten eller orken att försöka återetablera en tidigare karriär i Sverige. I det 

sammanhanget behöver vi som vägledare arbeta med klienter för att de ska kunna göra bra val 

på en utbildnings- och arbetsmarknad de inte så väl känner till med respekt för alla de faktorer 

som kan påverka personen att göra det valet. Situationen blir ofta komplex men det är viktigt 

att komma ihåg att det alltid finns ett manövrerbart utrymme för personliga handlingar. 

Vägledning har en stor roll att spela för att hjälpa invandrade personer få tillgång till 

utbildning och arbete, utveckla deras potential, få deras verkliga kompetenser erkända och 

hjälpa de i transitionsprocessen.  

Studie- och yrkesvägledare, tjänstemän och politiker behöver alla vara uppmärksamma på att 

de problem som migrationen och återetablerande av en karriär skapar för individen inte kan 

lösas bara på ett sätt eller genom en metod Det är ett komplext problem som behöver 

varierande, flexibla och komplexa lösningar. Dessa lösningar bör innefatta såväl strukturella 

lösningar på olika delproblem som hjälp för individer att nå individuella lösningar.   
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      Bilaga 1 

Intervjumall 

 

BAKGRUND OCH PERSONLIG INFO 

Ålder 

Ursprungsland 

Modersmål 

Övriga språkkunskaper 

Ankomstår till Sverige 

Invandrarkategori (flykting, anhörig, arbetskraft) 

Utbildning och arbetslivserfarenhet från hemlandet? 

Familj och uppväxt i hemlandet som påverkat dig? 

Hur ser din familjesituation ut här i Sverige? Har det påverkat dig i din anpassning i 

arbetslivet? 

 

SPRÅK 

Hur har språkundervisningen i svenska fungerat för dig? 

Hur tycker du själv att du har lärt dig det mesta av språket? 

Hur påverkar dina språkkunskaper och brytning dig i arbetslivet idag? 

Har du haft nytta av språkkunskaper i andra språk än svenska i arbetslivet? 

 

NY I SVERIGE 

Hade du på något sätt gjort förberedelser innan du kom till Sverige? 

Hade nu några speciella drömmar när du kom till Sverige? Hur blev det? 

Hade du några speciella tankar om möjligheterna och/eller svårigheterna i Sverige när du var 

ny i Sverige?  

Har du på något sätt validerat din utbildning eller yrkeskunskaper i Sverige? Hur har det 

fungerat? Har det varit en bra eller dålig process för dig? 

 

SVERIGE OCH SVENSKARNA  

Vad har du gjort under tiden i Sverige fram tills nu?  

Hur ser ditt liv i Sverige ut idag? 

Hur ser din kontakt med svenskar och det svenska samhället ut? Har den förändrats över tiden 

du varit i Sverige? Är den viktig eller oviktig? 

 

 

HJÄLP/STÖD 

Vilka typer av hjälp/stöd har du fått från myndigheter?  

Vilka typer av hjälp/stöd har du fått från enskilda? 

Vilka typer av hjälp/stöd har du fått från familj och vänner? 

Vilka typer av hjälp/stöd har du fått från sociala nätverk? 

Hur har ovanstående varit av negativ eller positiv betydelse för din anpassning i Sverige? 

 

HINDER/SVÅRIGHETER 

Kan du berätta om något eller några hinder eller svårigheter du upplevt i Sverige? 

Exempelvis diskriminering, nederlag, svårigheter i anpassningen till kulturen 

Individuella svårigheter som just du haft? 

Strukturella hinder/svårigheter i Sverige som du haft problem med? 
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MÖJLIGHETER 

Kan du berätta om någon eller några möjligheter du upplevt i Sverige? 

Finns det några strukturella möjligheter som har hjälpt dig i Sverige? 

 

PERSONLIGA EGENSKAPER/FAKTORER 

Har du använt dig av dina personliga egenskaper på något speciellt sätt? 

Har du några speciella personliga egenskaper som har hjälpt dig? 

Tror du personliga egenskaper spelar roll när man ska återuppta sin karriär i ett nytt land? 

 

ÖVERGRIPANDE FRÅGOR 

Tycker du att invandrare som kommit vid ungefärligen samma tidpunkt som du själv har haft 

samma chanser som du? 

 

Görs det skillnad i arbetslivet på svenskar och icke-svenskar? Hur märker man det? Är det 

olika beroende på vilket land man kommer ifrån eller vilken religion man tillhör? 

 

Hur tror du att professionella (ex. socionomer, vägledare, personal på AF, språklärare) som 

arbetar med invandrare skulle kunna påverka så att fler invandrare kan nå längre inom 

arbetslivet? 

Vad kunde ha hjälpt dig som du inte fick hjälp med? 

 

Vad tror du det finns för individuella faktorer som gjort att du är där du är idag? 

 

Kan du se några förändringar som vore rimliga när det gäller mottagandet av nya invandrare i 

Sverige? 
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      Bilaga 2 

 
 
 

Hej XX!  

Här inkluderar jag en intervjuguide så att du i förväg kan se vilka områden jag är speciellt 

intresserad av att prata om med dig. Om det är så att du har andra saker som du vill ta upp och 

anser viktiga i sammanhanget så går det också jättebra. Jag skriver alltså om invandrade 

personer i Sverige som arbetar inom samma område i Sverige som man gjorde i sitt hemland 

– svårigheter och möjligheter och hur man nått dit man nått. 

Jag bekräftar också att vi har bestämt att ses för intervjun den XX  klockan 13:00 på ditt 

kontor på XX. Om det blir något problem med tiden eller dagen bara meddela mig.  

Om du tillåter vill jag gärna spela in intervjun men jag kommer också att göra anteckningar 

till stöd för minnet. Jag kommer i efterhand att skriva ut anteckningar baserade på ev. 

inspelning och anteckningar. De anteckningarna skickar jag till dig för att du ska få en chans 

att rätta till ev. fel och lägga till saker i efterhand. Om du är intresserad kan du också få se den 

färdiga uppsatsen. 

Uppsatsen skrivs för Umeå Universitet, Institutionen för Tillämpad Utbildningsvetenskap och 

min handledare heter Svante Åberg. Den ska vara färdig i juni. 

Jag kommer inte att använda mig av några namn i slutprodukten men jag kommer att använda 

mig av en slags tabell där man ser deltagarnas bakgrund som i stort sett bygger på de första 

frågorna i intervjuguiden. Intervjun med dig omfattas av sekretess och du kan när som helst 

avbryta din medverkan.  

Om du har några frågor om intervjumallen eller något annat så tag gärna kontakt med mig. 

Om inte så ses vi nästa vecka. 

Jag är jätteglad att du kunde ta dig tid att medverka i denna intervju. Jag vet att du har mycket 

att göra. Du hjälper mig mycket genom att medverka och kanske kan det också hjälpa andra i 

förlängningen att du har delat med dig av din historia. Det är i alla fall min förhoppning! 

 

Vänliga hälsningar 

 

 

 

Anna Raselius 

Student, Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap, Umeå Universitet  

Tel: 

Mail: 

 

 

 

 

 


